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“`Zer, ez al duzu gizendu behar´, ̀ Zure aurpegia ikusita, mutila 
izango da´, ̀ Aizu, protestan ari da, atera ezazu umea kotxetik´, 
`Ez al diozue txupeterik eman? Ba bularrera ohitzen baduzue, ama 
erabiliko du txupete gisa´, ̀ Seguru al zaudete lau hilabeterekin 
soilik haur eskolara eramateaz?´ Ba ez, ez nago ehuneko ehunean 
ezertaz seguru. Eta uste dut haurdunaldiak eta amatasunak behar 
dutela daukatena baino dimentsio publikoagoa. Baina publikota-
sun hori haurdun dagoen edo ama izan den emakumearen erabaki 
guztiak auzitan jartzeko bada, hura epaitzeko bada, kaltegarria 
izan daiteke oso. Beraz, ba al dakizue zer esaten dizuedan beste-
rentzako aholkuak debalde dituzuenoi? Zoazte pikutara! Zerbaitez 
erabat ziur banago, badakit zuek egin zenuten adina egiteko gai 
izango garela: ahal duguna”.

NEKANE ZINKUNEGI, zutabegilea

"Kuriosoa da konturatu garela adinekoak gaizki tratatu ditugula. 
Adinekoak infantilizatu ditugu eta haurrak heldu modura tratatu, 
esanez, ̀ sar zaitez etxera, esango dizut halako batean noiz arte 
eta ez mugitu´. Haur bati datorren hilabetean esatea guri hemen-
dik hamar urtera esatearen parekoa da, ez dituzte baliabideak 
etorkizuna proiektatzeko, eta eskatu diegu heldu izatea, adinekoak 
infantilizatzen genituen bitartean. Gainera, askotan aldarrikatzen 
dugu gizartearen partaidetza, baina gero, eskuartzea bideratzeko 
orduan, ez dugu parte hartzen. Onartzen ari gara espazio publikoa-
ren kudeaketa gobernuaren zeregin hutsa dela; hau da, praktikatik 
diskurtsora jauzi handi bat dagoela. Hor badago ere gizartearen 
berrikuntzaren motor bat, hortaz jabetzea eta horretan pausuak 
ematea positiboa litzateke”.

PILAR KALTZADA, kazetaria 

Eskerrik asko

...eta kitto!-ko irakurle guztioi, Zaldibarko hondamendiaren 
bostgarren hilabetean. 

ESKERRIK ASKO, lehenengo-lehenengo momentutik gure 
ondoan egoteagatik. 
ESKERRIK ASKO, zuen laguntasunagatik.
ESKERRIK ASKO, gure mina partekatzeagatik eta animoak 
emateagatik.
ESKERRIK ASKO, zuen elkartasunagatik, penak askoren artean 
errazago eramaten direlako.
ESKERRIK ASKO, zuen borondate on eta hitz goxoengatik.
ESKERRIK ASKO, bost hilabete eta gero ere, gure ondoan  
jarraitzeagatik.
ESKERRIK ASKO, Alberto eta Joaquinen desagerpena gogora 
ekartzeagatik eta haien oroipena bizirik gordetzeagatik. 

Alberto Sololuzeren familia

MUSTURTU.- Haserretu. “Ez dakitt zergaittik, emaztia musturtu jata”. 
MUTILLAK!.- Mira, beldurra edo haserrea adierazteko interjekzioa. Esaldi hasieran erabiltzen da. 

“Mutillak! zer zuan ha! Hango zarraparria ta hango zaratia. Gitxienez bosteun bat  bat bazittuan”.

Gure aurrekoek erabiltzen zuten euskera
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>>>  2020ko maiatzean bildu 
da biohondakin gehien edu-
kiontzi marroiean, Debaba-
rrenan zabor moeta hori be-
reiztuta biltzen hasi zenetik. 
Mankomunitatetik azaldu 
dutenez, “441 tona hondakin 
organiko bildu dira Debaba-
rreneko edukiontzi marroie-
tan, 2019ko maiatzean baino 
%11,08 gehiago. Datu oroko-
rrei begira, Debabarrena Man-
komunitateko gaikako bilke-
ta-tasa %58,80koa izan da 
maiatzean, eta 2019ko maia-
tzeko %53,36arekin alderatu-
ta. Adierazi dute “nabarmen” 
gainditu direla aurreko urteko 
datuak, “oso datu positiboak” 
direla azpimarratuz.

Debabarreneko Mankomu-
nitateak gogorarazi nahi du 
edukiontzi horretara mota guz-
tietako janari-hondakinak bota 
daitezkeela, eta baita honako 
hauek ere: kafe-hondarrak edo 
infusioen poltsatxoak, zurezko 
kortxoak eta zotzak, eta baita 
sukaldeko papera edo arrautzen 
kartoizko ontziak ere, zikinak 
badaude.

Bestetik, errefusaren kopu-
ruak behera egin du, eta “oso 
albiste ona” dela adierazi du 
Mankomunitateak, “hondakin 
horiek masan biltzen direla-
ko eta ez direlako birziklatzen. 
2019ko maiatzean 1.249 tona 
bildu ziren, eta aurten, berriz, 
1.163 tona”. Hortaz, %6,88ko 
murrizketa egon da”. Papera 
eta kartoiaren berziklapenari 
dagokionez, %47,47an igo da, 
2019ko 297 tonetatik aurten-
go 438 tonetara, “neurri handi 
batean sorgailu handien ekar-
penari esker”.

>>>  Azken aldian ez da arraroa 
kaleetatik basa animaliak ikus-
tea eta, jakinarazi dutenez, “Ei-
barko Udalak berriz ere eskatu 
dio Ehiza Federazioari neurriak 
har ditzala basurde eta orka-
tzak bizitegi inguruetatik uxa-
tzeko”. Eskabidea Gipuzkoako 
Foru Aldundiari ere bidali zaio. 
Diotenez, “azken hilabeteetan 
hainbat salaketa egin dira ani-
malia hauek,  batez ere basurde 
edo orkatzak, hiri-ingurunean 
ugaritzen ari direlako. Euren 
habitatetik urrun dabiltza; ez 
bakarrik baserri inguruetan, 
baita Eibarko auzoetan ere”. 
Orain dela gutxi alkatetzak 
horren berri eman zuen, bai-

na “oraindik ez zaio egoerari 
erantzun eta larriagotzen ari 
da, gainera”. Alkatetzak behar 
diren gestioak egitea eskatu du, 
Eibarko ehiztari koadrila bati 
udalerriaren muga barruan jar-
duteko baimena eman dezaten.

>>>  Energiaren Euskal Era-
kundeak (EEE) uztailaren 1ean 
abiatu zuen etxebizitzetan ener-
gia aurrezteko plana eta, horren 
arabera, 130 euroko laguntzak 
emango ditu etxetresnetarako 
eta 1.500 euro leihoetarako, 
hainbat baldintza betez gero. 
Guztira, 2,5 milioi euroko bo-
noak helaraziko dira. Helburu 
bikoitza duen plana da: bate-

tik, euskal etxeetan energia au-
rreztea bultzatzea eta, bestetik, 
sektore horiei dagozkien salto-
kien berraktibazio ekonomi-
koa bultzatzea. Planaren bai-
tan emango dituzten laguntzak 
amaierako prezioaren %25era 
artekoak izango dira eta efizien-
tzia energetikoa eta bestelako 
xehetasun teknikoak hartuko 
dituzte kontuan.

Maiatzean bildu da 
biohondakin gehien, 
edukiontzi marroietan 
bereizten hasi zenetik 

Basurde eta orkatzak kaleetatik 
uxatzeko neurriak eskatu dituzte

Etxetresna eta leihoetarako 
laguntzak, Renove Planarekin

TUTULUMENDI

Idurre Iriondo
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>>>  Gipuzkoa Passport izenbu-
rupean, udako turismo kanpai-
na jarri du martxan Gipuzkoako 
Foru Aldundiak. Pasaportea 
Gipuzkoako turismo bulego 
guztietan dago eskuragarri da-
goeneko, eta bertan herrialde-
ko turismo eta aisialdi eskain-
tza jaso dute. Hain zuzen ere, 
guztira, 50 planeko zerrenda 
osatu dute. Gipuzkoa Passport 
gure lurraldeaz gozatzeko gida 

bat da, “urte sasoi honetan bizi 
izan ditugun une magiko horiek 
gogoratzeko”.  Webgunea ere 
kaleratu dute, eta han askota-
riko zerbitzuak nahiz informa-
zioa eskura daiteke. 32 turismo 
bulegoetako harremanetarako 
informazioa eskaintzen da, eta 
norberaren hamar plan gustu-
koenak prestatzeko atala ere 
badago. Zigilua jartzeko. gune 
bat ere badu.

>>>  85 urte eta gero, Karme-
litek laster alde egingo dutela 
jakinarazi berri dute. Karme-
litak 1935eko irailaren 29an 
ailegatu ziren gure herrira eta 
lehen egoitza Txonta kalean 
izan zuten. Handik gaur egun 
eliza dagoen lekura joan ziren, 
1941eko abuztuaren 15ean, ka-
pera eta egoitza eraikita.

85 urtez aritu diren 
Karmelitak badoaz 
Eibartik

>>>  Eibarko Udalaren txoke-
planaren barruan, 100.000 
euroko ezohiko laguntza-le-
rroa ezarri dute, langabezian 
geratu edo alarma-egoeraren 
ondorioz egoera okertu zaien 
pertsonei zuzenduta. Diru-
laguntzaren zenbatekoa 200 
eurokoa izango da eta honako 
hiru baldintzak betetzen dituz-
tenek jaso ahal izango dute: 
martxoaren 14tik ekainaren 
21era bitartean LANBIDEn 
izena eman duten langabe-
tuek; maiatzaren 31n Diru-
sarrerak Bermatzeko Errenta 
(DSBE) baten titularrak izan, 
Eibarren erroldatuta egotea, 
eta benetako bizilekua bertan 
edukitzea, gutxienez eskaerak 
egiteko ezarritako epearen ha-
siera-egunaren aurreko sei hi-
labeteetan. Salbuespen gisa, 
laguntza horren onuradun izan 
daitezke, halaber, Eibarren 
erroldatutako lagunak, mar-

txoaren 14tik ekainaren 21era 
honako programa hauetakoren 
batean sartuta egon badira: 
Eibar-Ermua Gurutze Gorria-
ren eta Udalaren arteko lanki-
detza-hitzarmena, baztertuta 
geratzeko arriskuan dauden 
familientzako premia biziko 
ondasunak erosten laguntzeko 
programa bat garatzekoa; edo 
Elikagaien Bankuaren progra-
ma. Laguntza horiek jasotzeko 
izenak emateko epea ek uztai-
laren 23an amaituko da. 

Gurutze Gorriaren eta Uda-
laren arteko lankidetza-progra-
metan sartutako pertsonei da-
gozkien eskaerak Gizartekintza 
Sailean entregatu beharko dira 
(Portalea eraikina, 4. solairua). 
Gainerako eskabideak herri-
tarren zerbitzurako bulegoan, 
Pegoran, aurkeztu beharko 
dira, aldez aurretik hitzordua 
eskatuta (10 edo 943708400 
telefono zenbakietara deituz).

Oso egoera larrian 
daudenentzat ezohiko 
dirulaguntza-lerroa 

Gipuzkoan barne turismoa 
sustatzeko kanpaina berria
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>>>  Edateko uraren kanaliza-
zioa non dagoen egiaztatzeko 
beharrean aritu dira Aldatze 
kalean astelehenaz geroztik eta, 
kata horiei esker lanak egin dai-
tezkeela egiaztatu dutenez, da-
tozen asteotan edateko uraren 
kanalizazioa ordezkatzeko la-
nekin jarraituko dute. Aurrei-
kusitakoaren arabera, uztaila-
ren amaierara arte arituko dira 
horretan eta, beraz, hilabete 
honetan Aldatze kalea moztuta 
egongo da. Hori dela eta, ezin 
izango da Jardiñeta kaletik San 
Juan eta Untzagara joan. 

>>>  Orain dela 40 urte, euskaldunek Everesteko gailurra egin eta 
gero, Kalamuara igo eta, ondoren, Arraten omenaldia egin zio-
ten Euskal Espedizioa osatu zuen mendizale taldeari. Urtemuga 
hori gogoan, “Gu ere bai!” ekimenak, Eibar eta inguruko men-
dizaleekin batera, antzerako ekimena antolatu du domekarako. 
Antolatzaileen berbetan, “Everest gogoratu eta orduko irudiak eta 
afitxak eskuratu ditugu eta aurten ere antzerako omenaldia egitea 
pentsatu dugu”. Lehen hitzordua goizeko 09:00etarako egin dute 
antolatzaileek, Arraten. Ordubete geroago, 10:00etan, Kalamua 
mendi tontorrean elkartuko dira toki ezberdinetatik abiatuko di-
ren mendizaleak eta, ondoren, 13:00ean hasiko da 1980ko Euskal 
Espedizioa omentzeko ekitaldia Arraten.

Domekan Euskal Espedizioa 
omenduko dute Arraten

Aldatze kaleak 
moztuta jarraituko 
du uztaila osoan

>>>  Zeuden arazoak konpondu 
eta gero, Udal Kirol Patrona-
tuko instalazioetarako hitzor-
duak hartzeko web-aplikazioa 
martxan dago. Aplikazio ho-
rretan, kanpoko igerilekueta-
ra joateko hitzordua hartzeaz 
gain, Unbe eta Orbea kirolgu-

neak erabiltzeko txanda ere 
hartu ahal izango da. Dena 
dela, erreserbak telefonoz egin 
nahi izanez gero, 943 70 15 06 
(Unbe, 10:00etatik 20:00eta-
ra) eta 943 20 32 40 (Ipurua, 
08:00etatik 15:00etara) tele-
fonoetara deitu daiteke. 

Kirol instalazioetarako txanda eskatzea

>>>  PSE-EE, EH Bildu eta El-
karrekin Podemos alderdien 
aldeko botoekin eta EAJ-PNV-
ren abstentzioarekin, Eibarko 
Udalaren Etika eta Gobernu 
Onaren Kodea onartu zuen 
Udalbatzak astelehenean egin 
zen osoko bilkuran. Testuaren 
helburua arduradun publikoek 

bete behar dituzten gobernu 
onaren betebeharrak zehaztea 
eta ez betetzearen ondorioak 
ezartzea da. Gobernu-eran-
tzukizunak dituzten politikoek 
nahitaez eman beharko diote 
atxikimendua agiriari. Jarrai-
pena egiteko, Etika eta Gobernu 
Onaren Batzordea sortuko da.

Udalbatzak Etika eta Gobernu 
Onaren Kodea onartu du 
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>>>  Pentsio duinak eskatzeko 
mobilizazioak hasi zirela urte bi 
eta bost hilabete igaro dira eta, 
aste honetan Untzagan egin-
dako elkarretaratzean, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Pen-
tsiodunen Mugimenduak uz-
tailaren 12ko hauteskundeen 
atarian egin duen hausnarketa-
ren berri eman zuten: “EAEko 
eta Nafarroako pentsiodunen 
mugimenduak astelehenero 
mobilizatzen ari gara 2018ko 
urtarrilaren 15etik, koronabi-
rusak eragotzi digun hiru hi-
labeteko etenaldian izan ezik. 
Hobekuntza txiki batzuk lor-
tu ditugu, baina gure aldarri-
kapen gehienak gauzatzeke 
daude oraindik, gobernuek 
betetzen ez dituzten hautes-
kunde-prozesuetan egindako 
promesek jarraitzen duten be-

zala. Pandemiak agerian utzi 
ditu, hildakoen eta kutsatuen 
ondorioekin, osasun-sistema-
ren gabezia larriak, batez ere 
zahar-egoitzetan edo etxean 
dauden adinekoei ematen zaien 
arretari dagokionez. EAEko 
Gobernuari eta foru aldun-
diei eskatzen diegu, behingoz, 
gertatutako guztiari buruzko 
informazio egiazkoa eta argia 
eman dezatela eta Osakidetzan 
integratutako mendekotasu-
nari arreta emateko zerbitzu 
soziosanitarioen sare publiko 
eta unibertsala garatu dezatela, 
eta BPGren proportzioan han-
ditu dezatela osasun publikoko 
inbertsioa, errenta per capita 
antzekoa duten herrialdeekin 
parekatuz; murrizketak eta zer-
bitzuen pribatizazioa lehengo-
ratzeko helburuak eta epeak 

dituen plan zehatz bat; zerbi-
tzuen kalitatea hobetzeko lan-
baldintzak hobetzea eta lan-
gainkargak ezabatzea”.

Horrekin batera, hauteskun-
deetara euren hautagaitza aur-
kezten duten alderdi politiko 
guztiei euren aldarrikapeneki-
ko konpromisoa eskatu diete: 
1.080 euroko gutxieneko pen-
tsioa, pentsio guztiei gutxie-
nez KPIaren araberako igoera 
bermatua aplikatzea, pentsio 
kontuetan emakume eta gizo-
nen artean dagoen ezberdinta-
sunarekin amaitzea, %100eko 
alarguntza-pentsioak, 40 urtez 
kotizatu dituztenen erretiro au-
rreratuak ez zigortzea eta  EAE-
ko Gobernuak gutxieneko pen-
tsioak 1.080 euroraino osatzea. 
Horiek dira pentsiodunenek 
asteroko mobilizazioekin lortu 
nahi dituztenak eta, diotenez, 
“horretarako borondate politi-
koa baino ez da behar”. Gainera, 
Gizarte Segurantzaren sistema 
publikoa bermatzea nahi dute.

Pentsiodunen eskariak 
hauteskundeen atarian

EKITALDI POLITIKOA 
DOMEKA EGUERDIAN
Domekan mitina egingo du 
EH Bilduk Txaltxa Zelaian, 
Untzagako jubilatu etxearen 
gainean. Ekitaldia 12:30ean 
hasiko da, baina 12:00etatik 
aurrera EH Bilduk hartu 
dituen konpromisoen ingu-
ruko erakusketa ere egongo 
da bertan (euria egingo balu, 
Legarreko frontoian egingo 
da). Ekitaldi politikoan parte 
hartzen, berriz, Arnaldo 
Otegi EH Bilduko idazkari 
nagusia, Mikel Otero Araba-
ko zerrendaburua eta Ruben 
Cela Galiziako BNGko 
ordezkaria egongo dira.

TABERNETARAKO 
DESKONTU BONOAK 
SALGAI DAUDE
Eibarko taberna eta jate-
txeetan deskontuarekin 
ordaintzeko Eibar Merkata-
ritza Gune Irekiaren bonoak 
erosteko aukera badagoela 
jakinarazi dute: “Dendetara-
ko bono guztiak saldu ziren, 
baina taberna eta jatetxee-
tan erabiltzeko bonoak 
badaude eta, gainera, nahi 
beste eros daitezke, mugarik 
ez dugu ipini eta”. Bonoa-
rengatik 25 euro ordainduta, 
50 eurotako gastua egin 
daiteke. Interneten, www.
nikeibarrenerostendot.eus 
helbidean erosi behar dira.

AUTUAN

Azken ostiraleko 
mobilizazioa
>>>  Eibarko Sarek deituta, au-
rreko asteko barixakuan egin 
zen euskal presoen aldeko 
ekitaldia eta, horrekin batera, 
Izan Bidea dinamika ezagutze-
ra eman zuten. 
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Orain dela urtebete 
horrelakoak ginen
Pradoko Museoak 200 urte bete zituela-eta, bertako hainbat 
lan ikusgai egon ziren Untzagan. Amañako Jaien 41. edizioak 
asteburu osoa hartu zuen, adin guztietarako ekitaldiekin. 
Ignazio Zuloagari omenaldia egin zioten Eibarren Euskal 
Herriko ijito herriaren ordezkariek. Jose Miguel Laskurain 
Eibarko musika zuzendaria omendu zuten Zumarragako 
Bandakoek. Eibarko I. Txistu Eguna ospatu zuten San Pedro 
egunean, Usartza Txistulari Taldearen ekimenez. Pagatxa 
elkarteko ehun emakume Berlinera egin zuten bidaia, 
Alemaniako hiriburua ezagutzeko. Odei Jainagak zilarrezko 
domina lortu zuen Espainiako xabalina txapelketan. Eibar 
Energia Hiriko Mikel Mujika txirrindulariak Gipuzkoako 
txapela jantzi zuen. Olatz Mandiolak “HAU Euskal Herriko 
Objetu tradizionalaren diseinu lehiaketa” irabazi zuen. 
Ipuruako jubilatu etxeko bazkideen lanen erakusketa zabaldu 
zuten bertan.       

1- Pradoko Museoa Untzagan ikusgai. 2- Amañako Jaietako 
41. edizioa. 3- Zuloagari ijitoen herriak egindako omenaldia. 
4- Zumarragako Bandakoek Laskurain omendu zuten. 
5- Eibarko I. Txistu Eguna Sanpedrotan. 6- Pagatxakoak 
Berlinera egindako bidaia.

1 2

3

4

5 6
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Astelehenean, uztailaren 
6an, beteko dira bost 
hilabete Eitzaga auzo-

ko zabortegia amildu eta bi 
beharginak desagertu zirene-
tik eta, denbora guzti honetan 
inork erantzukizunik bere gain 
hartu ez duela eta, batez ere, 
bi langileen gorpurik aurkitu 
ez dutela ikusita, gertatutako 
guztiaren inguruan protesta 
egiteko Euskal Herri mailako 
manifestazioa deitu dute bihar 
arratsalderako. Aurreko aste-
ko agerraldian plataformako 
kideek azaldu zutenez, “fami-
liei eta herritarrei errespetuz 
erantzukizun politikoak mahai 
gainean jarri behar direla alda-
rrikatzen dugu, beharrezkoak 
diren dimisioak eta azalpenak 
emanez. Jada bost hilabete joan 
dira eta senideek zein herrita-
rrek haien lagunak non dauden 
jakin gabe segitzen dute. Era 
berean, Zaldibarko zabortegia-
ren kudeaketa negargarriaren 
ondoren, kargu politiko bakar 
batek ere ez du dimititu. Osa-

sun demokratiko hutsagatik, 
ezin dugu onartu ezer pasatu 
izan ez balitz bezala jokatzea, 
zabortegiaren auzian egon di-
ren praktika irregular guztiak 
zehatz-mehatz argitzeko ordua 
da, erantzukizunak har ditzate-
la nahi eta behar dugu!”.

Arrazoi horiengatik deitu 
dute biharko mobilizazioa eta 
parte hartzeko dei zabala egin 
dute: “Denoi eragiten digun 
kontua delako, dei egiten die-
gu Euskal Herriko bazter ez-
berdinetako herrikideei, mani-
festaziora etor daitezen, euren 
elkartasunaren bidez hau guztia 
argitzen laguntzeko. Era be-
rean, eragile sozial eta sindikal 
ezberdinei eskatzen diegu batu 
daitezela gure deira, egoerak in-
darrak batzea eskatzen du-eta. 
Kaleak hartzea dagokigu orain”.

Auzi honen inguruan herri-
tarrek dituzten galderak eta 
zalantzak argitu arte mobili-
zazioekin jarraituko dutela ira-
garri dute plataformako kideek: 
“Ez daukagu geldirik egoteko 

asmorik, Alberto eta Joaquin 
topatu arte, gure osasunaren 
eta bizitzaren defentsan eta 
erantzukizun politiko guztiak 
argitu arte”.

Zabortegia haunditzeko bai-
mena eman du Jaurlaritzak
Hala ere, gauzak argitzeko bo-
rondate eza gero eta nabarme-
nagoa  da. Plataformako kideen 
agerralditik egun gutxira, aste 
honetan bertan, jakin da Eusko 
Jaurlaritzak Verter Recycling 
2002 SL enpresari Zaldibarko 
zabortegia zabaltzeko baime-
na eman diola eta, anpliazioa 
egiten dutenean, oraingo za-
bortegiaren eremuan 68.555 
metro koadrotan 804.000 metro 
kubiko hondakin metatu ahal 
izango dituela bertan Verter 
Recycling 2002 SL konpainiak. 
Aurreikusitakoaren arabera,  za-
bortegiaren haunditzea egiteko 
lanek 13,4 milioi euroko kostua 
izango dute, faseka egingo dira 
eta 20 hilabeteko epean hasi eta 
amaituko lituzkete. ■

Bihar  egingo den 
manifestaziora 
etorri eta hau 
guztia argitzen 
laguntzeko 
deitu dituzte 
herritarrak

Manifestaziorako deialdi zabala
Aurreko barixakuan prentsaurrekoa eman zuen Zaldibar Argitu herri plataformak Elgetako Kafe Antzokian, 
bihar arratsaldean Eibarren, 17:00etan Untzagatik abiatuta egingo den manifestazio nazionala deitzeko. 

Agerraldian salatu zutenez, zabortegia amildu zenetik bost hilabete betetzear direnean, Alberto Sololuze eta 
Joaquin Beltran langileek oraindik desagertuta jarraitzen dute eta ez du inork dimititu. Gestio eredu honekin 
“oso haserre” daudela adierazteko eta erantzukizunak eskatzeko, berriz ere kalera irtengo dira bihar 

eta herritar guztiak eurekin bat egitera gonbidatu dituzte.
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Bistakoa izan da, eta izaten 
ari da, osasun- eta ekono-
mia-krisialdi honetan ka-

pital ekonomikoa sortzea lehen 
helburua ez duten sektoreei 
bigarren mailako garrantzia 
ematen ari zaiela. Hezkun-
tza, ume eta gaztetxoen ai-
sialdia, emakumezkoen edo 
profesionalak ez direnen ki-
rol-jarduerak, nagusien edota 
buruko gaitza dutenen zerbi-
tzuak, kultura, euskara… Non 
ari dira gelditzen? Lehendik 
ere behar beste baliabide ez 
zituzten esparru horien egoera 
oraindik eta kezkagarriagoa da 
gaur egun, eta gizartean zeu-
den desberdintasun sozialak 
orain inoiz baino agerikoagoak 
dira. Badirudi, hiperrealistak 
diren bideo-jokoetan bezala, 
kopiatu genezakeela gure bi-
zimodua eta modu digital ho-
rretan ordezka genitzakeela 
lehen aurrez aurre egiten geni-

tuenak. Baina denok ote dugu 
bideo-joko horretarako sarbi-
dea? Aurretik ere zailtasunak 
zituzten pertsonek nola gain-
dituko dute amildegi digitalak 
sortutako amildegi soziala? 

Euskararen erabilerarako 
eta normalizaziorako bidean, 
…eta kitto! Euskara Elkartea-
rentzat ezinbestekoa da gizar-
teko eragile guztien inplikazioa 
eta pertsona guztiak neurri be-
rean aintzat hartzea.

Zentzu horretan, …eta ki-
tto! astekaria bezalako doako 
tokiko euskal hedabideek be-
tetzen duten funtzio soziala 
edota mintzapraktikako Ber-
betan edo Euskeraz Primeran! 
ekimenen eraginkortasuna ez-
tabaidaezinak dira. Baina ba-
daude beste esparru batzuk 
ere, euskararen erabilera ahal-
bideratzen duten guneak dire-
nak; kultura- jarduerari buruz 
ari gara.

Euskarak lekua irabaztea 
nahi badugu, ezinbestekoa da 
“irabazteke” dagoen espazioa 
zein den ondo identifikatzea, 
gakoa hor egon daitekeela-
ko. Azkeneko datuen arabera 
220.000tik gora euskaldun 
irabazi ditugu, baina irabazi 
ditugunetatik %60k erdaraz 
erraztasun handiagoa omen 
dute. Beraz, gero eta gehiago 
dira erdaraz hobeto eta erra-

zago egiten duten euskaldu-
nak, eta horiek nekez egiten 
dute euskaraz, ezinbestekoa 
ez bada. Informazio horrekin 
ondoriozta dezakegu, beraz, 
zenbat eta erraztasun handia-
goa eman erabiltzeko, orduan 
eta erabilera handiagoa lortu-
ko dugula. Erabiltzeko erraz-
tasunak ematerako orduan 
euskara eta gozamena lotzea 
ezinbestekoa da. 

Gizakiok oso “ekonomikoak” 
gara berez, eta esfortzua eska-
tzen digun horren truke saria 
behar dugu, bestela etsi egiten 
dugu. Beraz, kultura, kirola, 
aisialdia euskaraz ere izatea 
eta denontzako eskuragarriak 
izatea ezinbestekoa da.

Hasiera-hasieratik landu du 
…eta kitto! Euskara Elkarteak 
kulturari lotutako programazio 
sendoa, bai Illunabarrian mo-
duko programaren bidez, bai 
mintzapraktikako programe-

“Kultura, hizkuntza, gizartea…  
non laga(tzen) ditugu?”
Koronabirusak berak edo haren ondorioz bizitzen ari garenak inoiz baino ageriago laga ditu egoera zaurgarri edo 
ahulean zeuden hainbat alorri ematen zaien garrantzia eta, batez ere, “zeren” arabera ematen zaien garrantzia.

“Erabiltzeko 
erraztasunak 
ematerako 
orduan 
euskara eta 
gozamena lotzea 
ezinbestekoa da” 

<<<  ...eta kitto! Euskara Elkartea  >>> 
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tan kulturari lotutako jarduerak 
eskainiz, beti ere aipatu dugun 
irisgarritasun edo eskuragarri-
tasunaren premisa alde batera 
utzi gabe.

Baina …eta kitto! Euskara 
Elkartearen egoera ekonomi-
koa hain ahula den momentu 
honetan, nola jarrai dezake zer-
bitzuak ematen? Eta ematen 

ez baditu, nork emango ditu? 
Noraino jarrai dezake euskarak 
lekua galtzen? Zenbat denbora 
beharko genuke galdutako le-
kua berreskuratzeko? Berres-
kuratuko genuke inoiz? Noiz? 
Nola? Zein preziotan? 

Uztailean sartu gara dagoe-
neko, urte erdia pasa da eta …
eta kitto! Euskara Elkarteak 

ez du bere jarduna eten inongo 
momentuan. Eteteak euskarak 
galdutako lekuari eremu gehia-
go ematea esan nahi du. Baina 
…eta kitto! Euskara Elkartaren 
egoera ekonomikoa zaildu egin 
da: momentuz ez da zentimo-
rik heldu instituzioetatik, eta 
bestelako diru-sarrerak ia zero-
ra etorri dira. Bazkidetzak eta 

ekarpenak dira jarduerak au-
rrera eramateko modu bakarra 
eta, beraz, inoiz baino ozenago 
esan behar dugu: gure bazkide 
ZARELAKO gara! 

Egoera hain larria izanik, he-
rritarrei dei egiten diegu gure 
bazkide egin daitezen edota 
ekarpenak egin ditzaten. Gure 
oinarria ZARELAKO gara. ■

zueiesker...
…eta kitto! Euskara Elkarteak betidanik landu izan du kultur-
gintza, eta, horren baitan, modu berezian bertsolaritza. Aurre-
tik aipatu dugun eskuragarritasun edo irisgarritasun baldintza 
hori beti oso presente izanik, ahalik eta eskaintza kultural abe-
ratsena, anitzena eta erakargarriena prestatzen saiatzen gara.

Illunabarrian programaren barruan urtean zehar hainbat 
tailer, hitzaldi eta saio antolatzen ditugu beti ere gaztelerarekin 
lehian ari garela jakinda eta, moduren batean, erakargarriagoa 
izatea lortu behar dugula ahaztu gabe. Parte-hartzaileek euska-
razko hiztegia aberasteaz gain, ezagutzak ere handitzen dituzte 
euren arteko harremanak saretzearekin batera.

…eta kitto! Euskara Elkartean bertso-taldea ere badugu, 
bazkide zein langile militantez osatua, eta urtean zehar hain 
ezagunak diren Arrateko Bertso Afaria eta San Andres Ber-
tso-Paper Lehiaketa eta izen bereko bertso-jaialdia antola-
tzen ditu. Bertso-saio bien izaera hain desberdina izanik ere, 
bertsolari kontsakratuak zein bertsolari gazteagoak ikusteko 
aukera egoten da. Era berean, bertso-paper lehiaketak herri-
tarren, ikastetxeen eta euskara elkartearen arteko harrema-
nak sendotzen ditu.

"Uztailean sartu gara jada, urte 
erdia pasa da eta …eta kitto! Euskara 
Elkarteak ez du bere jarduna eten 
inongo momentuan" 

Euskararen Transmisioari buruzko mintegia egutegian 
gorriz markatuta dago. Izan ere, 10 urteko ibilbidea duen min-
tegia euskararen transmisioaren gaineko ezagutzak, esperien-
tziak eta egitasmoak elkarbanatzeko eta etorkizunerako zubiak 
eraikitzeko erreferentea da Euskal Herrian.

Euskarak irabazitako eremuetako mugarria ZARELAKO gara.

NORK EKARPENA ERRENTAN 
ITZULKETA

BENETAKO
KOSTUA

Umeak (16 urtetik 
beherakoak)

5 E 1,5 E 3,5 E 

Ikasle, langabetu, 
jubilatuak

15 E 4,5 E 11,5 E

Langileak 45 E 13,5 E 31,5 E

Beste ekarpen batzuk 160 E 45 E 115 E

* Urteko kopuruak dira
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Udako sasoi honetan Eiba-
rren egin ohi den Beherape-
nen Azoka (Factoring-a) ezin-
go da egin, bizi dugun egoera 
bereziak hala behartuta. …eta 
kitto! Euskara Elkarteak anto-
latzen duen "Euskeraz Prime-
ran!" kanpaina urtero egoten 
da azokan, udakoan zein ne-
gukoan, eibartarrei erosketak 
egiterakoan ere euskera ahoan 
izan dezatela gogoratzen. Aur-
ten, azokarik egongo ez denez, 
merkadilloan egongo da …eta 

kitto! Euskara Elkartea “txule-
tak” banatzen. Euskeraz berba 
egiten laguntzeko txuletak, ja-
kina. Erosketak egiteko orduan 
erabili ohi diren hainbat esaldi 
izango dituzte txuletok atzeko 
aldean: “zenbat da? zenbatean 
daude? azkena zein da?”. Ho-
rrekin batera, erosketetarako 
poltsak ere banatuko dituzte. 
Uztailaren 8an eta 15ean egon-
go dira …eta kitto!koak Urki-
zuko merkadilloan poltsak eta 
txuletak banatzen.

"Euskeraz Primeran!" ekime-
na 2014. urtean sortu zuen …eta 
kitto!-k; Eibarko dendariei eta 
ostalariei zuzenduta dago eta 
gaur egun 400 establezimendu 
inguru ari dira kanpainan parte 
hartzen. Establezimendu ho-
rien konpromisoa da bezeroa-
ri lehen berba euskaraz egitea.  
Hainbat ekintza antolatzen dira 
urte osoan: dendari eta taber-
narientzako zerbitzuen-gida, 
itzulpenak doan, hizkuntza-
aholkularitza… ■

Bizi dugun egoera dela-eta, aur-
ten ezin izan dugu …eta kitto! 
Euskara Elkarteak Untzagan 
antolatu ohi duen suaz gozatu, 
baina eibartar askok beste modu 
batera, era tradizionalean, ospa-
tu zuten urteko gaurik magikoe-
na. Baserri inguruetan hainbat 
su ikusteko aukera izan genuen 
ekainaren 23an iluntzean, San 
Juan egunaren bezperan. 

…eta kitto! Euskara Elkar-
teak adina urte ditu Untzagan 
egiten den San Juan suak. An-
tzinako ohitura kalera jaitsi eta 

kaletarrei gerturatzeko asmoz 
ekin zion …eta kitto!-k sua egi-
teari. Gerora indarra hartzen 
joan da, jaietako ekitaldi jen-
detsuenetakoa bihurtzeraino. 
Ehundaka lagun elkartzen dira 
harmailetan, Dantza Garaiki-
dea taldearen emanaldia ikuste-
ko eta San Juan suaz gozatzeko. 

Koronabirusaren eraginez 
ezin izan ditugu Sanjuanak 
nahiko genukeen moduan os-
patu, baina San Juan sua, behin-
tzat, ez du itzaltzerik lortu bi-
rusak. ■

“Euskeraz primeran!” egitasmoak 
txuletak banatuko ditu

Baserrietako suen inguruan ospatu dugu 
aurten San Juan bezpera
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Heldu da bustitzeko sa-
soia. Kanpoko igerile-
kuak erabilgarri daude 

eguaztenetik aurrera (txanda-
ka, hori bai) eta kostaldean hasi 
da hondartza denboraldia. Egu-
neroko berri honetan barneratu 
ditugun mugak arlo guztietara 
heldu dira eta freskatze aldera 
bainua hartzeko ere hainbat 
neurri hartu beharko ditugu 
aurten.

Murphyren Legeak agintzen 
duen bezala, eguraldi kaskarra 
egin du kanpoko igerilekuak 
ireki direnean, baina astebu-
ruan eguzkia izango dugula di-
rudi. Azkar ibili, beraz, kanpoko 
igerilekuetara joateko txanda 
hartu nahi baduzue, lekua mu-
gatua izango baita. Orain dela 
aste batzuk Felipe Zamakola 
Eibarko Kirol Patronatuko 
zuzendariak prentsaurrekoan 
azaldu bezala, igerilekuan 100 
lagun inguru egon ahal izango 
dira gehienez aldi berean, eta 
ordu bi eta erdi bakarrik.

Kirol Patronatuak telefonoa 
(943 20 32 40) eta web-aplika-
zio berria (eibarkirola.eus/eu/
erreserba-egin) jarri ditu erabil-
tzaileen eskura erreserba egin 
ahal izateko, eta bertan hainbat 
ordutegiren artean aukeratu 
daiteke (10:00, 10:10, 10:20, 
12:45, 12:55, 13:05, 15:30, 
15:40, 15:50, 18:15, 18:25, 
18:35). Pilaketarik egon ez da-
din jendea txandaka sartzea 
da helburua. Beraz, bi ordu eta 
erditik behin, 10 minutuko tar-
tearekin, 32 lagun sartuko dira, 
hiru txandatan.

Ez da bakarka joan behar 
izango, familia-unitateak el-
karrekin joan daitezke, baina 
Kirol Patronatuaren bazkideek 
bakarrik hartu ahal izango dute 
hitzordua (aurten ezin izango 
da udako bazkidetza bakarrik 
egin) eta ezin izango dira as-
tean hiru aldiz baino gehiago-
tan joan.

Sarrera eta irteera toki ez-
berdinetatik egingo da. Sa-
rrera, lehen taberna zegoen 
tokitik; eta irteera, bestalde, 
sorosleen etxetxoaren alboan 
dagoen aldapatik. Horrela, 
erabiltzaileen arteko distan-
tziari eutsi nahi zaio, eta, hori 

bermatzeko, ezin izango dira 
aldagelak erabili. Igerilekue-
tan sartzen diren momentuan 
erabiltzaileei  tenperatura har-
tuko diete eta egokitzen zaien 
tokira bideratuko dituzte. 
Igerilekuan zehar partzelak 
ondo zehaztuta egongo dira 

eta ezin izango da bertatik ir-
ten, ez bada bainua hartzeko 
behintzat. Beraz, ezin izango 
da igerileku guztian zehar jo-
lastu edo batetik bestera libreki 
mugitu. Erabiltzaile bakoitzak 
ezarritako partzelaren mugak 
errespetatu beharko ditu.

Igerilekuak irailaren 8ra arte 
egongo dira zabalik, beraz, egu-
raldia lagun, egongo da egoera 
berrira ohitzeko denbora.

Orbea kiroldegia
Bainu beroagoa hartu nahi du-
tenek Orbea kiroldegia zabalik 
dute eguaztenetik. Kasu hone-
tan ere hitzordua eskatu behar-
ko da eta astegunetan 11 txanda 
egongo dira egunero erabil-
tzaileen eskura (07:30, 08:45, 
10:00, 11:15, 12:30, 14:00, 
15:15, 16:30, 17:45, 19:00, 
20:45). Zapatuetan sei txan-
da egongo dira (09:00, 10:15, 
11:30, 12:45, 17:00, 18:15) eta 
domeketan lau (09:00, 10:15, 
11:30, 12:45). Saio bakoitzean 
bost lagun egon ahal izango dira 
gehienez igerilekuan (pertsona 
bakarra kale bakoitzean) eta 
gehienez ordubete egin ahal 
izango dute igeri.

Orbeako igerilekua erabil-
tzeko aldagelak irekita egongo 
dira, baina erropak aldatzeko 
bakarrik. Dutxatzeko, igerileku 
alboan dauden dutxak egongo 
dira eskuragai.

Igerilekuaz gain, muskula-
zio-gela ere irekita dago Or-
bean. Gehienez 10 lagunek 
erabili ahal izango dute gela 
aldi berean, ordu eta erdi. As-
tegunetan zortzi txanda egongo 
dira (07:30, 09:15, 11:00, 12:45, 
14:30, 16:15, 18:00, 19:45) eta 
asteburuetan hiru (09:00, 
10:45, 12:30).

Unbe ekainaren 15etik zabalik
Unbe kirol-guneko ateak ekai-
naren 15ean zabaldu zituzten 
eta erabiltzaileek atletismo-pis-
ta, padel- eta tenis-pistak, eta 
muskulazio-gela erabili ahal 
dituzte.Atletismo-pistan 12 la-
gun egon daitezke saio bakoi-
tzean eta ordu eta erdi erabili 
ahal izango dute gehienez. Ho-
rretarako, egunero bost txan-
da egongo dira (10:00, 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00).

Unben bi padel-pista daude 
eta saio bakoitzean lau lagun 
egon daitezke pista bakoitzean, 
gehienez ordu eta erdiz. He-
men ere bost txanda egongo 
dira egunero (10:00, 12:00, 
14:00, 16:00, 18:00).

Udako 
gozamen 
mugatua
Egun lainotsuarekin ireki zituzten kanpoko 
igerilekuetako ateak eguaztenean. Aurten, egoerak 
behartuta, inoiz baino beranduago hasi da udako 
denboraldia. Kanpoko igerilekuetan giro berezia biziko 
da, arratsaldeetan ohikoak diren jende pilaketarik eta 
alde batetik bestera jolasean dabiltzan umerik gabe. 
Ez da beti bezala izango, baina egongo da gozatzeko 
aukera.
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Tenis-pista erabiltzeko 
ere bost txanda egongo dira 
(10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 
18:00), baina kasu honetan 
bi lagunek bakarrik erabili 
ahal izango dituzte. Ordain-
ketak txartelarekin edo kontu 

korrontearen bitartez egingo 
dira. Muskulazio-gela, beste-
tik, bederatzi lagunek erabiliko 
dute aldi berean, ordu eta erdiz 
gehienez, eta besteetan bezala 
bost txanda izango dira (10:00, 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00).

Bestetik, nahiz eta ia kirol-
lehiaketa guztiak bertan behe-
ra geratu diren, kirol-taldeek 
behar berezirik badute, kirol-
guneak erabili ahal izango di-
tuzte. Aurten Lehen Mailara 
igo den Eibar Rugby Taldeko 

neskek, adibidez, entrenamen-
duak hasi dituzte Unben.

Bazkideen zalantzak
Kirol Patronatuak bazkideei 
gutuna bidali die ohiko zalan-
tzei erantzuteko. Bertan zehaz-

Igerilekuetako sarrera eta irteera toki ezberdinetatik egingo da, eta txandaka. EKHI BELAR

Eguaztenean hasi zen 
Gipuzkoako hondartza-
denboraldia. COVID-19ari 
zeharka begiratuz, udaz 
gozatzeko deia egin dute 
agintariek eta hainbat neurri 
hartu dituzte hondartzak 
erabili ahal izateko.
Deban ‘hondartza 
dinamikoen’ aldeko apostua 
egin dute. Hondartzaren 
edukiera murriztu egin dute, 
gehienez 3 ordu egon ahal 
izango da hondartzan, ezin 
izango dira eguzkitakoak 
eta toldoak jarri, 11:00etatik 
19:00etara ezin izango 
da talde-kirolik egin, eta 
itsasgoran ezin izango da 
kirolik egin, besteak beste.
‘Nik hondartzak’ app-aren 
bitartez hondartzetan zenbat 
leku dagoen jakin ahal 
izango da eta ordu erdiro 
berrituko dute informazioa.

Gipuzkoako hondartzetan 
neurri eta gomendio hauek 
iragarri dituzte, besteak 
beste: 

• Bainua hartzeko guneetan 
sartzeko eta horietatik 
irteteko seinaleak 
errespetatu beharko dira.

• Toallak konpartitzea 
galarazita egongo da.

• Umeentzako jolasguneak 
ez erabiltzea gomendatzen 
dute.

• Garbiketa eta desinfekzio 
zerbitzuak zorroztuko 
dituzte.

• Iturriko urik ezingo da edan.

• Pertsonen arteko bi metroko 
segurtasun-tarteari eutsi 
beharko zaio.

GOIAN: Debako 
hondartza 
erabiltzeko neurri 
bereziak hartu 
dituzte. ANDER 
SALEGI (DV)

ESKUMAN: ’Nik 
hondartzak’ 
aplikazioa.
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ten denez, hartutako erabakiak 
aldatu egin daitezke egoeraren 
arabera, baina aldaketarik ger-
tatuz gero, horren berri emango 
dute Udalaren webgunean eta 
sare sozialetan.

Gutunak dio erabiltzaile ba-
koitzak bere hidrogela eraman 
behar duela, nahiz eta kirol-gu-
neeko puntu estrategikoetan 
pote gehiago jarriko dituzten, 
eta maskara jantzi beharko dela 

aholkatzen den guneetan. Gai-
nera, kirol-guneetan modu se-
guruan mugitzeko lurrean eta 
hormetan jarritako seinaleak 
jarraitzeko eta langileei kasu 
egiteko eskaera egiten da. Ho-
rrez gain, sarreran, bazkide 
txartelaz gain, NAN ere era-
kutsi beharko da.

Itxialdian kirol-guneak era-
bili ezin izan direnez, martxoa-
ren 13an bazkideak zirenei hiru 

hilabete eta erdiri dagokion di-
rua itzuliko zaie, eta igeriketa 
ikastaroetan eta uretako ekin-
tzetan izena emanda zeudenei 
martxoko ordainketaren %50 
itzuliko zaie.

Hemendik aurrerakoa ere ez 
da urte hasieran bazkide egin 
zirenek onartutako baldintze-
tan egingo; beraz, bazkideek 
baja eman dezakete uztaila-
ren 10a baino lehen eta dirua 

itzuliko zaie. Horretarako, 
647870751 telefonora Wha-
tsAppa idatzi, conserjeria@
eibarkirola.eus edo clientes@
eibarkirola.eus helbideetara 
idatzi (izen-abizenak, NAN 
zenbakia eta baja emateko 
eskaera), edo 943 20 32 40 
telefonora deitu daiteke. Bes-
tela, www.eibarkirola.eus hel-
bidean aurkitu daiteke infor-
mazio gehiago.

Partzela bakoitzaren mugak errespetatu behar izango dira. EKHI BELAR
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Ekhi Belar
Ekhi Belar

Kirola egiten dugunean gorputzari estres fisiologikoa eragiten 
diogu (gihar zuntzen matxura, oxigeno gabezia, glukogeno/gluko-
saren deplezioa, gorputzaren tenperaturaren igoera…). Aldaketa 
fisiologiko hauek handiagoak ez bihurtzeko (arazo larria izango 
litzateke), gure buruak nekea, mina eta gelditu nahi izatearen 
sentsazioa sortarazten digu. Honen ondorioz, jarduera zergatik 
egiten ari garen inguruan zalantza edukitzen hasten gara. Beste 
hitz batzuetan, pentsamenduek ez zaituzte geldiaraztera behar-
tzen, gelditzeko gogoa sortarazten dizute.

Azken batean, nekearen kontzeptu hau babes mekanismo bat 
da. Horregatik, agortze puntura iristen gaudenean, intentsitatea 
murrizten dugunean, gure gorputza benetako arriskuan jartze-
tik urrun gaude oraindik. Beraz, seguruenik gizakia oraindik ez 
da inoiz errendimendu maximoaren mugara iritsi (modu legal 
batean gutxienez), egoera hori gertatzea saihestezina delako.

Horrek ez du esan nahi ezaugarri fisiologikoek garrantzirik ez 
dutela kirolean, izan ere, hauek hobetzea lortzen badugu, neke 
fisiologikoaren seinaleak geroago iritsiko dira, eta intentsitatea 
jaisteko nahia/gogoa beranduago sortuko da. Beraz, ahalegin 
handi batek gure gorputzean eragiten duen pertzepzioa da 
errendimenduaren azken muga (esfortzuaren pertzepzio sub-
jektiboa). Bi modutara igo dezakegu hau: 1) esfortzu fisikoak 
gure gorputzean eragiten duen mina jasateko dugun gaitasuna 
handitzea eta 2) esfortzuak gure gorputzean eragiten duen min 
sentsazioa murriztea. Lehenengo puntua hobetzerako orduan, 
motibazioak zerikusi handia izango du.  Bigarrena, aldiz, medi-
tazio tekniken bitartez hobetu dezakegu, arreta fokoa aldatuz. 
Hau da, min horretan ez pentsatzeko fokoa beste gauza batzue-
tan ezarriz (ingurunean, aurkarian, zapatiletan, zirkuituan…). 
Laburbilduz, lehiaketa gogorra baldin bada, entrenamenduetan 
sufritzen ikastea beharrezkoa da.

Eddy Merckx-ek esaten zuen bezala, lasterketa gehien sufri-
tzen dakien txirrindulariak irabazten du.

Azken aldian asko tokatu zait autoan bidaiatzea eta tarte hau 
aprobetxatu nahi dut keinukariak (hemendik aurrera ‘intermi-
tentiak’; barkatuko didazue erderakada, baina kutsu eibartarra 
emanez edozein berba pasatzen dugu) pizten ez dituztenei nire 
mespretxu handiena helarazteko. Nola izango gara gizarte au-
rrerakoi, ekintzaile, moderno eta errespetagarria biribilgune 
baten intermitentiak pizteko gai ez bagara?

Begira Urkutron (ai, barkatu, Urkullu). Intermitentiak jarri 
barik ezkerrera bolante-kolpea eman du eta bidean harrapatu 
ditu asko eta asko. Abisatu 
egin behar da! Ez dakit ma-
niobra horren ondorioz lu-
rrera erori diren edo barrez 
lehertuta jausi diren. Iñi-
go fuerte dago (porlanezko 
aurpegia du, duda barik) eta 
ezkerraren itsasargia bilaka-
tu da. Faroak argi indartsua 
du, baina antza denez ez da 
nahikoa Zaldibarkoa argi-
tzeko. Agian ez du pizgailua 
aurkitzen. Nork izango du? 
Arriolak?

Gure bizilaguna modu 
intermitentean ikusi dugu 
azken aldian. Piztu, itzali, 
piztu. Zabor errearen kira-
tsa herriko lurrin bihurtu 
zenean desagertu egin zen, 
eta, denborak eta COVID-
19ak zaborra gure begi-bis-
tatik desagerrarazi duenean, 
egindakoaz harro agertu da 
berriz, tatxa barik.

Bitartean, iluntzen ari da 
Zaldibar inguruan.

Zaldibar Argitu ez da banderak egiten dituen enpresa bat, eh. 
Justizia egitea eta gizatasuna eskatzen duen herri-mugimendua 
baizik. Zabortegian gertatutakoari argi bakarra ematen dion 
kandela eusten du. Beste foku mediatiko indartsuekin itsutzen 
saiatu diren ipurtargi bizi eta indartsua. Ez dadila itzali hau-
teskundeen biharamunean.

Zerk mugatzen du 
errendimendua? Piztu eta itzali

“Zaldibar Argitu 
ez da banderak 
egiten dituen 
enpresa bat, 
justizia egitea 
eta gizatasuna 
eskatzen 
duen herri-
mugimendua 
baizik” 

“Eddy Merckx-ek esaten zuen 
bezala, lasterketa 
gehien sufritzen dakien 
txirrindulariak irabazten du”

Ander Romarate
Ander Romarate
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Zehazki, aldaketak izango 
dira Amañako dorree-
tan dauden mahaietan, 

Amañako parrokiako lokaletan 
daudenetan, Ego Gain geronto-
logikoan eta Coliseo antzokiko 
mahai batzuetan.

Hala, Amañako dorreetako 
bi mahaiak eta auzo horretako 
parrokiakoak Amañako ikaste-
txera joango dira (Artegieta 6 
zenbakia). Ego Gain gerontolo-
gikoko mahaien kasuan, Torre-
kuako osasun-zentrora joango 
dira. Eta, azkenik, Coliseo an-
tzokiko ohiko mahai bietatik, 

2. barrutiko 5. sekzioari dagoz-
kionak. Untzagako Jubilatuen 
etxera joango dira.

Aurrekoarekin jarraituz, Co-
liseo antzokiko mahaien alda-
ketak eragindako hautesleak 
honako kale hauetan errolda-
tutakoak izango dira: Legarre 
(bakoitiak), Aldatze (osoa), 
Ardantza (osoa), Arratebide 
(2 zenbakitik 24ra),  Meko-
la (osoa) eta San Juan (osoa). 
Lehen Coliseoan botoa ematen 
zuten gainerako bizilagunek 
toki berean emango dute botoa 
hemendik astebetera.

Aldaketa horiek egin dira 
hautesleku horietan ezin zire-
lako bermatu COVID-19ren 
ondorioz ezarritako osasun-
protokoloen segurtasun-neu-
rriak, lokalek tamaina oso txikia 
dutelako, edo sarrera eta irteera 
bereizirik ez dutelako. 

Eibarren boto-eskubidea 
duten hautesleak 21.033 dira, 
2020ko otsailaren 27an itxitako 
erroldaren arabera. Botoa ema-
teko eskubidea duten pertsona 
horiek guztiak 37 mahaitan ba-
natuko dira, guztiak 10 hautes-
lekutan banatuta. ■

Berritasunak hauteslekuetan
Amañako mahaiak (dorreak eta parrokiaren lokalak), Ego Gain gerontologikokoak eta Coliseo antzokiko 2. barrutiko 

5. sekzioari dagozkionak beste toki batzuetara eramango dira. Gainerako mahaiak betiko tokian egongo dira.

21.033 dira 
Eibarren boto-
eskubidea duten 
hautesleak, 
37 mahaitan 
banatuko 
direnak
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Aurten betetzen dira 40 
urte Franco hil ondoren-
go sistema demokrati-

koa ezarri eta lehenengo Euskal 
Jaurlaritzarako hauteskundeak 
egin zirenetik. 1980ko martxoa-
ren 9an egin ziren lehenengo le-
gealdirako hauteskunde haiek, 
orduko hartan 60 parlamentari 
aukeratzeko, 20 probintzia ba-
koitzeko. Hurrengo guztietan, 
oraingoan bezala, 75 izango dira 
aukeratutako parlamentariak, 
25 probintzia bakoitzeko. Ja-
rraian legegintzaldi guzti ho-
rien errepasoa egingo dugu, 
hemendik astebetera 12. lege-
gintzaldira arte jarraitutako bi-
dea zehazte aldera.

1980 (%60ko parte-hartzea) 
EAJ-PNV (Garaikoetxea) . 25
HB (Monzon) ..................... 11
PSE (Benegas) ..................... 9
EE (Bandres) ....................... 6
UCD (Viana) ....................... 6
AP (Arostegi) ....................... 2
PCE-EPK (Lertxundi) .........1

EAJ-PNVk osatu zuen gobernua

1984an abiatu zuten 75 kidez 
osatutako parlamentua eta ber-
tan sartzeko hautes-barruti ba-
koitzean boto guztien %5 es-
katzen zen. Orduan hartutako 
arauei jarraitu izan diete ondo-
ren. Eserlekua merkeago dago 
Araban Bizkaian baino.

1984 (%69ko parte-hartzea)
EAJ-PNV (Garaikoetxea) . 32
PSE (Benegas) ....................19
HB (hautagairik gabe) ...... 11
CP (Mayor) ...........................7
EE (Onaindia) ..................... 6

EAJ-PNVk osatu zuen gobernua

Gobernuko alderdiaren 
barruan banaketa egon zen 
lehendakariak proposatzen 
zuenaren eta Euzkadi Buru 
Batzarrak defenditzen zuen 
eredu territorialen artean, 
batek Jaurlaritza erdigune 
izatearen alde eta besteek 
Diputazioen protagonismoa 
babestuz. Horrek Garaikoe-

txearen dimisioa ekarri zuen 
1985ean eta Ardanza izendatu 
zuten lehendakari. Lehenda-
kari izandakoak EA sortu zuen 
eta hauteskundeak aurreratu 
egin ziren. Banaketa horren 
ondorioz PSEk EAJ-PNVk 
baino parlamentari gehiago 
lortuko zituen, nahiz eta bo-
toetan jeltzaleek irabazi.

1986 (%70ko parte-hartzea)
PSE (Benegas) ....................19
EAJ-PNV (Ardanza) .........17
HB (Esnaola) ......................13
EA (Garaikoetxea) .............13
EE (Bandres) ....................... 9
CP (Guimon) ....................... 2
CDS (Viana) ........................ 2

12. legegintzaldia hastear
Lau hamarkada bete dira Euskal Parlamenturako hauteskundeak abiatu zirenetik. Tarte horretan bost lehendakari 

izan ditugu: 1980an Leizaolaren lekukoa hartu zuen Garaikoetxearekin hasi eta Ardanza, Ibarretxe, Lopez eta 
Urkullurekin jarraitzeko. Patxi Lopezen legegintzaldia kenduta, EAJ-PNVk izan du aginte makila urte guzti horietan.
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EAJ-PNVk eta PSEk osatu zu-
ten gobernua, Ardanza lehen-
dakari zela

Alianza Popular Partido Po-
pularrean bihurtu zen. Horrek 
Arabako alderdiaren apurketa 
ekarri zuen eta Unidad Alave-
saren sorrera, Arabarako Na-
farroaren antzeko erregimena 
eskatzen zuen alderdiarena.

1990 (%61eko parte-hartzea)
EAJ-PNV (Ardanza) ........22
PSE (Jauregi) .................... 16
HB (Esnaola) ..................... 13
EA (Garaikoetxea) ..............9
PP (Mayor) ..........................6
EE (Aulestia) .......................6
UA (Añua) ...........................3

EAJ-PNVk osatu zuen gober-
nua, EA eta EErekin batera 
1991ra arte, gero PSE eta EE-
rekin 1993ra arte eta, azkenik, 
PSE-EErekin azken urtean

Euskadiko Ezkerra PSEn in-
tegratu zen 1993an, eta Ezker 
Batua Berdeak-ekin batu zen 
hauteskundeetarako. Alder-
di popularrak lehenengo aldiz 
berdinduko zuen HB-rekin eta 
UAk bere historiako emaitza 
onenak lortuko zituen.

1994 (60ko parte-hartzea)
EAJ-PNV (Ardanza) ........ 22
PSE-EE (Jauregi) ..............12
HB (Landa) ........................ 11
PP (Mayor) ......................... 11
EA (Garaikoetxea) .............. 8
EB-IU-B (Madrazo) ........... 6
UA (Benito) ..........................5

EAJ-PNVk EA eta PSE-EEre-
kin osatu zuen gobernua, azken 
hilabeteetan PSE-EEk bertatik 
irten arte.

PP Espainiako gobernura iri-
tsi zen, Lizarrako Ituna inda-
rrean zegoen eta ETAk su-eten 
iraunkorra iragarri zuen. HB 
Euskal Herritarrok markare-
kin aurkeztu zen eta UAk au-
rretik izan zuen indarra galdu 
zuen.

1998 (%70eko parte-hartzea)
EAJ-PNV (Ibarretxe) ........21
PP (Iturgaiz) .......................16
EH (Otegi) ..........................14
PSE-EE (Redondo) ...........14
EA (Garaikoetxea) .............. 6
EB-IU-B (Madrazo) ........... 2
UA (Mosquera) ................... 2

EAJ-PNVk eta EAk osatu zuten 
gobernua

Lizarra-Garaziko Itunaren 
eta su-etenaren apurtzeare-
kin batera egoera guztiz alda-
tuko da. Mayor eta Redondo 
hautagaiek elkarrekin koa-
lizioan gobernatzeko asmoa 
azaldu zuten eta horrek EAJ-
PNV eta EA hauteskundeeta-
ra koalizioan aurkeztea eka-
rri zuen. Aipatutako bitasun 
horrek inoizko hauteskunde 
jendetsuenak ekarri zituen, ia 
%80ko parte-hartzearekin. Ez-
ker abertzaleak bere historia-
ko emaitza kaskarrenak izan 
zituen eta UA ez zen aurkeztu.

2001 (%79ko parte-hartzea)
EAJ-PNV (Ibarretxe) ........33
PP (Mayor) ......................... 19
PSE-EE (Redondo) ........... 13
EH (Otegi) ............................ 7
EB-IU-B (Madrazo) ............3

EAJ-PNVk eta EAk osatutako 
gobernuari EB-IU-B gehitu zi-
tzaion denbora gutxira, lege-
gintzaldi osorako

Ibarretxe Plana ardatz zute-
la, koalizioan aurkeztu ziren 
berriro EAJ-PNV eta EA. Ez-
ker abertzalea, bestalde, bitan 
banatu zen: EHAK alde batetik 
eta Aralar bestetik.

2005 (%68ko parte-hartzea)
EAJ-PNV (Ibarretxe) ........29
PSE-EE (Lopez) ................. 18
PP (San Gil) ........................ 15
EHAK (Aranburu) ...............9
EB-B (Madrazo) ..................3
Aralar (Ezenarro) ................ 1

EAJ-PNV, EA eta EB-B hiruko-
teak jarraitu zuen gobernuan

Ezker abertzalea hauteskun-
deetatik kanpo laga zuten, 
Demokrazia 3 Milioi eta As-
katasuna izenekin aurkezteko 
ahaleginak egin arren. Bestalde, 
EAJ-PNV eta EA bakoitza bere 
aldetik aurkeztu ziren; eta gau-
za bera egin zuten EB-B-k eta 
Aralarrek, udal hauteskundee-
tan hartutako bidea baztertuz. 
Ibarretxek irabazi bazuen ere, 
Patxi Lopez izango zen lehen-
dakari, PPren laguntzarekin. 
UPyD aurkeztu zen lehenengoz.

2009 (%65eko parte-hartzea)
EAJ-PNV (Ibarretxe) ......30
PSE-EE (Lopez) ............... 25
PP (Basagoiti)....................13
Aralar (Ezenarro) .............. 4
EA (Ziarreta) ....................... 1
EB-B (Madrazo) ................. 1
UPyD (Maneiro) ................. 1

PSE-EEk osatu zuen gobernua, 
kanpotik PP lagun zuela

ETAk borroka armatua laga-
tzen zuela iragarri zuen urtebe-
te lehenago eta EH Bildu indar 
handiarekin sortu zen, aurretik 

Gipuzkoako Diputazioa esku-
ratuta. Sortuk, EAk, Aralarrek 
eta Alternatibak  bat egin zuten.

2012 (%64ko parte-harztea)
EAJ-PNV (Urkullu) ........ 27
EH Bildu (Mintegi) ..........21
PSE-EE (Lopez) ................16
PP (Basagoiti)....................10
UPyD (Maneiro) ................. 1

EAJ-PNVk berreskuratu zuen 
berriro gobernua

Orain dela lau urteko hautes-
kundeetan alderdi berriak izan 
ziren: Podemos Ahal Duguk 
ordezkaritza lortu zuen, nahiko 
indartsua gainera, eta Ciudada-
nosek ez zuen zorte bera izan. 
Bestalde, Otegiri kartzelatik 
irten ondoren ez zioten lehen-
dakarigai aurkezten laga.

2016 (%60ko parte-hartzea)
EAJ-PNV (Urkullu) .........28
EH Bildu (Iriarte) ............. 18
Podemos (Zabala) ..............11
PSE-EE (Mendia) ...............9
PP (Alonso) ..........................9

EAJ-PNVk osatu zuen gober-
nua, PSE-EErekin batera

Eta 2020rako Euskal Par-
lamenturako hauteskundeak 
apirilaren 5erako deitu zituen 
Urkullu lehendakariak, baina 
koronabirusak eta ondoren-
goko alerta egoerak kontra-
koa esan zuten; hala eta guztiz 
ere, pixka bat kostatu zitzaion 
lehendakariari botoa emateko 
egun hori atzeratzea, martxoa-
ren 16an eman baitzuen horren 
berri. Maiatzaren 18an, bestal-
de, iragarri zuen udako oporren 
aurretik, uztailaren 12an, egin-
go zirela. ■
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Badago datu bat bere in-
teres puntua izan deza-
keena hemendik aste 

baterako deialdian ere. Parte-
hartzearena, hain zuzen. Bizi 
dugun egoera bereziak zalan-
tzak sortzen ditu arlo horre-
tan. Horrez gain, lau urtetik 
lau urterako deialdietan ikusi 
dugu kopuru hori jaisten joan 
dela: 2001ean %80 parte-har-
tzea izan zen Eibarren, 2005ean 
%69koa, 2009an %66’5ekoa, 
2012an %66ra ez zen iritsi eta 
2016an %61era heldu barik.

2001eko maiatzaren 13an
EAJ-EA .............8.499 (%43)
PSE-EE ..............4.149 (%21)
PP ......................3.883 (%20)
EH  ......................2.013 (%10)
IU-EB ......................897 (%4)

2005eko apirilaren 17an
EAJ-EA .............6.334 (%38)
PSE-EE ............. 4.410 (%27)
PP ....................... 2.125 (%13)
EHAK ................. 1.952 (%12)
EB-B ....................... 899 (%6)
Aralar ..................... 494 (%3)

2009ko martxoaren 1ean
PSE-EE ............ 5.032 (%34)
EAJ-PNV ..........4.887 (%33)
PP ........................ 1.337 (%9)
Aralar .................. 1.038 (%7)
EB-IU ..................... 538 (%4)
EA ...........................533 (%4)

2012ko urriaren 21ean
EAJ-PNV ......... 4.250 (%29)
PSE-EE .............3.954 (%27)
EH Bildu .......... 3.839 (%26)
PP .........................1.150 (%8)
Ezker Anitza ...........415 (%3)
Ezker Batua ...........236 (%2)

2016ko irailaren 25ean
EAJ-PNV ......... 4.223 (%32)
EH Bildu .......... 2.898 (%22)
PSE-EE ............. 2.784 (%21)
Podemos ........... 1.686 (%13)
PP ...........................940 (%7) 

Azken legegintzaldian hiru ei-
bartar izan dira parlamentuan: 
Eneko Andueza (PSE-EE), Ju-
len Bollain (Elkarrekin Pode-
mos) eta Eva Juez (EAJ-PNV). 
Aurreko bietan Iñaki Arriola 
eta Miren Gallastegi (PSE-EE) 
izan ziren ordezkari. ■ 

Eusko Jaurlaritzarako 
hauteskundeak uztailaren 12an

Eusko Legebiltzarrerako mende honetako seigarren hauteskundeen aurrean gaude. Aurreko bostetan EAJ-PNV izan 
da nagusi EAE-n, baita lehendakaritza galdu zuenean ere; orduko hartan, baina, ezker abertzalearen ordezkaritza 

ahaleginak kanpoan laga zutenez, PSE-EEk eta PPk indarrak batu zituzten Patxi Lopez lehendakari bihurtzeko. 
Eibarren, baina, bost hauteskundeetatik lautan izan dira jeltzaleak garaile, 2009koan sozialisten aurrea hartu 

baitzieten, ia 300 boto gehiagorekin. Jarraian dituzue 2001etik hona Eibarren eman diren emaitzak.  
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Rosane Myard Vifen (Fran-
tzia) jaio zen, Grenobletik hur-
bil dagoen herri txiki batean, 
Alpeen magalean. “Mendiz in-
guratuta bizi gara han”. Eskia-
tzeko toki paregabea da, eta, 
nola ez, baita mendian ibiltze-
ko ere. “Hemengo mendiak 
baino askoz ere altuagoak dira 
eta neguan elur asko egiten 
du”. Grenoble hiri handia da, 
150.000 biztanle inguru ditu, 
eta ospitaleak eta unibertsi-
tateak berebiziko garrantzia 
dute. Gainera, Sinkrotroi Erra-
diazioko Europako Laborate-
gian partikula-azeleragailua 
dute. “Martxa betean dagoen 
hiria da Grenoble”.

Taberna bat edo bi
Rosaneren haurtzaroa oso la-
saia izan zen. “Vif oso txikia da 
eta ni, gainera, kanpoaldean 
bizi nintzen”. Familia bakarre-
ko etxeetan bizi dira, bakoitza 
bere lorategiarekin eta, Rosanek 
dioenez, hango bizimodua oso 
ezberdina da Grenoble eta Ei-
barkoarekin alderatuz. “Etxee-
tan elkartzen gara gehiago, ez 
hainbeste kalean. Nire herrian 
taberna bat edo bi daude baka-
rrik”. Gero, institutura joateko 
sasoia heldu zenean, Grenoble-
ra joan zen eta erizain ikasketak 
egin zituen. “Gustorago negoen 
nire etxean lasai, baina espe-
rientzia ona izan zen”.

Bartzelonan mundu berria
Pare bat urte zaharren egoitza 
batean lan egin ondoren, al-
daketa behar zuen, “abentura 
bat bizitzea”, eta Bartzelonara 
joatea erabaki zuen. “Beti izan 
nuen hara joateko gogoa eta 
aurretik gazteleraz pixka bat 
egiten banekien ere, gehiago 
ikasi nahi nuen”. Ume-zaintzai-
le jardun zuen Bartzelonan eta 
asko gustatu zitzaion hango bi-
zimodua. Gainera, han ezagutu 
zuen bere mutil-laguna, Josu, 
eibartarra dena. Bartzelona-
tik Frantziara itzuli zen, baina 
Eibarren bizitza berria zuen 
aurretik. “Euskaldunek jendea 
erakartzen dute”, dio barrez, 
“eta Euskal Herria ezagutzen 
nuenez eta gustatu zitzaidanez, 
Eibarrera bizitzera etortzea era-
baki nuen”.

Pintxoak bai, kuadrillak ez
Udak Eibar edertzen duela dio 
Rosanek, baina egun grisetan ez 
da oso polita bere ustez. “Hala 
ere, herriko giroa, bizimodua, 
dena hurbil egotea… Zoraga-
rria da. Herri erosoa da. Orain 
bertan ez nintzateke Eibartik 
joango”. Etxean bezala senti-
tzen da hemen. “Bartzelona eta 
Vif arteko nahasketa bat da”. 
Gainera, pozik eta gustora dago 
hemen aurkitu duen jendeare-
kin. “Euskaldunak oso jatorrak 
dira”, bere iritziz, baina badago 
hainbeste gustatzen ez zaion 
gauza bat: kuadrillak. “Uste dut 
ez dela beharrezkoa. Kuadrilla 
batean bazaude, lagun-talde 
horretara bakarrik mugatzen 
zara; eta kuadrillarik ez badu-
zu, ez zara lagun-talde batean 
sartzen. Hori ez zait gustatzen. 
Kuadrilla edo lagun-talde barik 

hobeto biziko ginatekeela uste 
dut”. Pintxoak, ordea, bai, asko 
gustatzen zaizkio. “Punta-pun-
tako asmakizuna da!”.

Frantses irakaslea
Gazteleraz ondo egiteak ateak 
ireki dizkio Rosaneri eta berak 
aukera hori eskaini nahi die ei-
bartarrei frantsesarekin. Izan 
ere, udatik bueltan, iraila-urria 
inguruan, frantsesezko klaseak 
eskainiko ditu Itzamna akade-
mian. “Umeentzat, helduen-
tzat, bakarka, taldeka… Jendeak 
nahi duen bezala”. Hizkuntza-
irakasle izateko ikasi du eta has-
teko gogoz dago. “Hainbat lagu-
ni frantsesezko klaseak eman 
dizkiet eta asko gustatzen zait”. 
Bestetik, astelehen arratsaldee-
tan frantsesezko mintzaprakti-
ka-saioak egiten dira Portalean 
eta irailetik aurrera Rosanek 
kudeatuko ditu.

Erizaina Hendaian
Rosane erizaina da Hendaia-
ko zaharren egoitza batean eta 
joan-etorrian bizi da. “Txanda-
ka lan egiten dudanez, lanera 
noanean hainbat egunetarako 
geratzen naiz Hendaian, hain-
beste ez bidaiatzeko”. COVID-
19aren fenomenoa oso gertutik 
bizi izan du, baina Hendaian 
ondo kontrolatu dute. “Egoi-
liarren artean ez da kasurik 
egon eta langileen artean oso 
gutxi”. Rosaneren ama Fran-
tzian bizi da, ahizpa Belgikan 
eta bera Eibarren; ez da erraza 
bata bestearekiko hain urrun 
egotea, sasoi honetan are gu-
txiago. “Abuztuan Frantziara 
joatea eta familia ikustea espero 
dut”. Alpeetako airea arnastu 
eta arima betetzeko ordua da.

Alpeetako aire 
freskoa

Udatik bueltan frantsesezko klaseak emango ditu Itzamnan. EKHI BELAR

“Hizkuntzei esker,
etxean egongo zara edonon”

Grâce aux langues,

on est chez

soi n’importe où
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Nola sortu zen eskola zabal-
tzeko aukera?
KEPA: Uda askotan Deban 
surf ikastaroak eman ditugu 
eta elkarrekin surfean egiten 
dugu. Beti izan dugu hirurok 
zerbait sortzeko gogoa, ikusten 
genuen umeekin eta jendeare-
kin orokorrean ondo molda-
tzen ginela, eta gure momen-
tua iritsi zela pentsatu genuen. 
Azken bi hilabeteetan dena 
geldirik egon da eta zalantzak 

izan ditugu. Debako Udalak 
surf eskolentzako lizentzia ba-
karra zuen libre (gehienez bi 
egon daitezke) eta pentsatzen 
genuen guri emango zigutela, 
baina beste proiektu bat ere 
aurkeztu zen deialdira. Azke-
nean ebazpena gure aldekoa 
izan da eta, hilabete batzuetan 
zer gertatu zain eta geldirik 
egon ondoren, azken hiru as-
teetan gogor egin behar izan 
dugu lan guztia prestatzeko.

Debako Udalak laguntzarik 
eskaini dizue?
IÑAKI: COVID-19ak eragin-
dako egoerak dena atzeratu du, 
baina Udalak ikusi du ekintzai-
leak garela eta herriari ondo 
egin diezaiokeela beste surf es-
kola bat egoteak. Beraz, lagun-
tza eman digu eta, momentuz, 
gure karpa hondartzako pa-
seoan jartzen laga digu. Gero, 
obretan dagoen alboko eraiki-
naren beheko pisuan jarriko 

dugu lokala. Bertan dutxak, 
aldagelak eta bestelako eroso-
tasunak izango ditugu, sasoi 
hotzagoak heltzen direnerako.

Beraz, uda eta gero ere jarrai-
tuko duzue?
ANDER: Urte osoan zehar 
martxan egoteko asmoa dugu.
I: Gainera, surfa egiteko aukera 
eskaintzeaz gain, skate egiteko 
aukera ere badago. Orain, uda 
sasoian, surfa da nagusi, baina 

Kepa Lores, Ander Alberdi eta Iñaki Zabalak bere pasioa lanbide bihurtu dute. Hirukote eibartarrak ‘Ipar’ surf eta 
skate eskola sortu du Deban eta aurreko asteburuan ireki zituen ateak. Pozik daude izan duen harrerarekin eta 
gogotsu daude Debabarrenean surfaren eta skatearen inguruko zaletasuna zabaltzeko. Debako hondartzako 
paseoan aurkituko dituzue, bainuetxea zegoen eraikinaren parean.

“Debabarrenean surf harrobia 
sortu nahi dugu”

<<<  KEPA LORES, ANDER ALBERDI ETA IÑAKI ZABALA  •  Surflariak  >>>

Debako hondartzaren pasealekuan dago hirukote eibartarraren surf eta skate eskola. EKHI BELAR
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neguan hotza eta euria egiten 
du eta badakigu jende gutxia-
go animatuko dela surf egitera. 
Beraz, skatea aukera bat da.

K: Ohiko surf eskolen egitu-
rarekin apurtu nahi genuen. 
Normalean uda sasoian baka-
rrik zabaltzen dituzte ateak ha-
siberriei eta turistei surf egiteko 
aukera eskainiz, eta guk zerbait 
ezberdina egin nahi genuen. 
Haur eta gazteek urte osoan 
zehar foballean, eskubaloian 
edo beste hainbat kiroletan en-
trenatu dezakete, baina surf 
egiteko eta patinatzeko orduan 
ez dago aukera bera. Guri hori 
falta izan zaigu eta gure kabuz 
bilatu behar izan dugu kirol 
horiek egiteko modua. Era be-
rean, barnealdeko herrietako 
jendeari ere surfa eta skatea 
egiteko aukera eskaini nahi 
diegu.

I: Debabarreneko surf harro-
bia sortu nahi dugu. Zarautzen 
badago harrobia eta horren 
erakusle da Aritz Aranburu, 
adibidez. Horren atzean lana 
dago, ez da trebetasun kontua 
bakarrik. Txikitatik entrenatu 
dituzten surflariak daude han. 
Deban ez dugu horrelakorik 
ikusi eta surflari onenak Zarau-
tzera joan dira entrenatzera. 
Hutsune hori bete nahi dugu, 
talentu asko galtzen ari dela 
uste dugu-eta. Horretarako, 
asko mugitu gara, asko bidaiatu 
eta ikasi dugu, eta surf entre-
natzaile izateko lehen maila-
ko titulua atera dugu hobeto 
prestatzeko.

Zuek ere hasiberriak izango 
zineten noizbait. Zer gomen-
datzen diozue surfean hasi 
nahi dutenei?
A: Surfa oso kirol zaila da, den-
bora guztian zaude gauza be-
rriak ikasten. Beraz, pixka bat 
burugogorra izan behar duzu 
eta behin eta berriz surfeatu. 
Surf eskola batera bazoaz, au-
rrerapauso handiagoak eman 
ditzakezu ikasteko orduan.

K: Eskaintzen ditugun ma-
terialak askoz aproposagoak 
dira ikasteko, eta aholkuak 
jasotzeak asko laguntzen du. 
Surfa itsasoaren, haizearen, 
marearen, hondoaren eta beste 

gauza askoren mende dago. Be-
raz, oso garrantzitsua da ahol-
kuak ematen dizun pertsona 
bat alboan izatea eta uretan 
aurkitzen dituzun baldintzei 
ondo egokitzen zaizkien ma-
terialak erabiltzea. Guk taula 
txiki eta finekin ikasi genuen 
surf egiten, eta oso zaila zen 
tente jartzea. Gaur, adibidez, 
surfean inoiz egin ez duten 5-6 
lagun etorri dira eta taula gai-
nean tente jartzea lortu dute, 
materialei eta aholkuei esker. 
Hori zoragarria da eta jendea 
gehiago motibatzen da.

I: Azken batean, erreminta 
onak badituzu, hobeto egingo 
duzu lan. Gure sasoian, adibi-
dez, ez genuen jakintza askorik 
eta taula politena erosten ge-
nuen (barreak). Garrantzitsua 
da gauzak pausoz pauso ikas-
tea, bideo-jokoetan bezala pan-
taila batetik bestera pasatuz. 
Ez da egun batetik besterako 
kontua izaten, eskarmentua 
behar da.

K: Material on batekin lehen 
egunetik gozatu dezakezu.  

Nahiz eta antzeko kirolik seku-
la egin ez, sekula bizi izandako 
sentsazioak bizi ditzakezu eta 
horretaz gozatu dezakezu.

A: Bere gaitasunari egoki-
tzen ez zaion taularekin urte 
askoan surfeatzen ari den jen-
dea ikusi dugu. Horrela ezin 
izaten dute olatu asko hartu. 
Taula egokia erabilita askoz 
hobeto ibiliko lirateke.

I: Baina zaila da jendeari hori 
burutik kentzea. Telebistak 
min handia egiten du eta guz-
tiok nahi dugu surflari onenek 
erabiltzen dituzten taulak era-
biltzea. Taulak ez dizu mugatu 
behar, lagundu baizik.

Nolabaiteko maila duten sur-
flariak ere jasoko dituzue?
A: Uda ondoren, olatu handia-
goak hasten direnean, aukera 
hori emango dugu. Urriaren 
amaieran hobekuntza ikas-
taroak ematen hasiko garela 
uste dut.

Debako hondartzak nolako au-
kera ematen ditu surf egiteko?

A: Surf ikastaroak emateko 
Euskal Herriko hondartza one-
nen artean dago. Harri-lubeta 
aldean beste aldean baino olatu 
txikiagoak daude eta norma-
lean ez dute indar askorik. Eta 
olatu handiak badaude, apur-
tzen direnean hartu eta kitto. 
Surf egiten ikasteko oso hon-
dartza erraza da Debakoa. Toki 
askotan eman izan ditut ikas-
taroak (Australian, Balin…) 
eta esan beharra dut Deba toki 
perfektua dela surf ikastaroak 
emateko.

K: Gainera, haizearengatik 
eta baldintza txarretatik ondo 
babestuta dago.

A: Zarautzen edo Donostian 
baldintza txarrak dauden egu-
nak hemen egun onenak iza-
ten dira.

Zenbateraino dira antzekoak 
surfa eta skatea?
K: Ez asko. Antzeko estiloa 
dute, bata egiteak bestea egi-
ten lagundu ahal dizu, baina 
kirol ezberdinak dira.

A: Surfa askoz ere zailagoa 
da. Skatean ondo ibiltzea zai-
la da, baina pare bat egunetan 
patinetean mugitzen ikasi de-
zakezu. Surfean, ordea, bainu 
asko behar dituzu.

I: Dena dela, kirol osagarriak 
dira. Guk kirol biak egin ditugu 
beti. Askotan ibili gara patine-
tean Eibartik eta horrek eskar-
mentua, segurtasuna eta oreka 
eman digu taularen gainean 
ibiltzeko.

Eibarren ezin da surfik egin, 
baina skatea bai. Zerbait pen-
tsatu duzue?
I: Armeria Eskolarekin berba 
egiteko asmoa dugu bertan zir-
kuitu batzuk sortu eta patine-
tean ibiltzeko. Aukera polita da 
skate egiten ikasteko eta gero, 
ikasitakoan, skate-parkeetara 
joan gaitezke.

A: Hasiera batean eskola Ei-
barren sortzea zen gure asmoa 
eta Eibartik jendea mugitzea 
(hondartzara, skate-parke-
ra…). Baina Debako aukera 
sortu zitzaigun eta proiektua 
aldatu genuen. Eskola kostan 
dago, baina neguan barnealde-
ra joateko asmoa dugu.

“Hondatzararen ezaugarriei  
esker Deba toki perfektua da  
surf klaseak jasotzeko”

“Surf egiten ikasteko berebizikoa da 
material egokiak erabiltzea 
eta aholkuak jasotzea”
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Elikadura osasuntsuago eta jasangarriago baten bila gabiltzan bide 
honetan 2 erronka proposatu genituen aurreko ataletan.

1goa, gure osasuna kaltetzen duena ahal dugun neurrian saihestea, 
hau da, jangarriak solik diren produktuak ekiditea, bide batez gure 
osasuna indartuko duten benetako elikagai zoragarriei lekua utziz.

2na, korrontearen kontra joan beharko dugunez etxean sartzen di-
tugun elikagaiak ondo aukeratzea, gure borondatea denbora guztian 
proban ez jartzeko, eta noizean behinekoak kalerako utzi. Horretara-
ko, gure erosketak bertako ekoizle txikiei eta herriko denda txikietan 
egin, erosketa osasuntsuagoa errazago eginez, eta gure ingurua eta 
ingurukoak aldi berean zainduz.

3. erronka elikadura begetalagoa egitea izango da.
Gai horren inguruan adostasuna dago. Begetal gehiago jan behar 

dugu eta animalia-jatorrizko elikagai gutxiago. Hori adierazten du-
ten ikerketa eta ikerketa kliniko asko dago. Baina hori ez da seina-
lerik argiena, gu guztion osasuna nabari ari baita adierazten begetal 
gehiagoren beharra.  

Betiko errezeta zoragarriak izango dira lehenengo aukera: leka-
patatak, entsaladak, porrusalda, barazki-kremak, menestrak, leka-
le-lapikoak, eta abar.

Baina egia ere bada sarri ideia berri gabe gelditzen garela, edo 
nahikoa proteina sartzeko errezeta begetalen falta sumatzen dugula.

Askotan ez dugu jakiten otordu bat zelan osatu (konpletatu) protei-
nadun elikagai begetalekin, eta larregitan jotzen dugu hain erraz pres-
tatzen den xerra edo solomora. Horiek ere aukera onak izan daitezke, 
jakina, baina neurrian; gutxi gorabehera gure elikaduraren %80-85 
begetala izan behar baita, elikadura osasuntsuagoa, bidezkoagoa eta 
jasangarriagoa egin nahi badugu.

Gaur HUMMUS bat egingo dugu. Errezeta begetal erraza.  Pro-
teinadun aukera zoragarria. Oso aproposa tuper batean eramateko, 
barazki gordin batzuez lagunduta, bokata bat prestatzeko, barazkiekin 
ipintzeko, edozein ordutan pikatzeko... Gozoa, osasuntsua, erraza.

Hemen oinarrizko errezeta, gero norberak bere ikutu pertsonala 
eman ahal diona. Probatu eta zure ikutu pertsonala eman: zure ohiko 
menuak aberasteko aukera begetal interesgarria izango duzu.

Dena ondo nahastu irabiagailuarekin, eta piperrautsa eta oliba-
olio pixka batekin zerbitzatu.

Hummus ezberdinak prestatu ditzakegu osagai ezberdinak gehi-
tuz, eta kolorea ere aldatu diezaiokegu erremolatxa, piper gorriak edo 
tipula erregosia gehituz.

On egin eta... datorren errezetara arte!!!

Instagrameko Gaztekitto kontuan daukazue errezetaren bideoa.

# OSAGAIAK
 • 400 gr garbantzu egosi
 • 2 koilarakada tahin (Eibarko edozein denda 
ekologikotan erosi daiteke)

 • 2 koilarakada oliba-olio
 • 2 koilarakada limoi-ur
 • Berakatz-ale bat
 • Kominoa eta piperrautsa
 • Gatz pittin bat

BEGETAL gehiago, animalia gutxiago3

Zaloa Otaduy
Farmacook Nutrizio  

Eskolako arduraduna
farmazialaria eta nutrizoan aditua

HUMMUSA
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Zergatik laga duzu presiden-
tetza? Kanpoan bizi izateak 
izan du eraginik?
Hauteskunde urtea ere bade-
lako, Joko Olinpikoekin lotuta 
baitugu hori, eta urtea amai-
tu aurretik komeni zen egitea. 
Bestalde, bi legealdi bete ondo-
ren, nituen asmo gehienak bete 
direlako. Zazpi-zortzi urte asko 
edo gutxi izan daitezke, baina 
kasu honetan behin-behinekoa 
behin-betikoa bihurtu nahi izan 
dugu. Behin gidoiaren helbu-
ruak lortuta, gero horrek sa-
kontzea eskatuko du, dena dela. 
Federazioa, gainera, itsason-
tzi modukoa da eta norberaren 
operatibitatea ere kontuan izan 
behar da; kanpoan izateak ez 
du errazten hori.

Zelako sentsazioarekin laga 
duzu kargua? Lanak ondo bete 
duzulakoan? 
Bakoitzak zer espero zuen, ho-
rren araberakoa izan daiteke 
emaitza; baina gure datuak hor 
daude, guztion eskura. Ezarri 
genituen helburuak eta lortu 
ditugun emaitzak, parez-pare 
ipinita, dexente bete ditugula 
esango nuke: gure plan estra-

tegikoaren %90a baino gehiago 
osatu dugu. Horregatik, nahiko 
lasai nago, aurrez pentsatuta-
koa lortu dugulakoan; koiun-
turak aprobetxatu ditugulako, 
olatua ondo hartu.

Bigarren legealdia bete gabe, 
zure hurrengoari prestatzen 
joateko denbora eman nahi 
izan diozu?
Hortik ere badago zeozer, gure 
aldetik badagoelako pertsona 
bat paperean zegoena betetze-
ko prest dagoena, beste hauta-
gai bat egon daitekeen bezala. 
Datorrena bat badator orain 
artekoarekin bide horretatik 
jarraitzea komeni da eta, jaki-
na, harreman pertsonalak ezin 
dira egun batetik bestera ga-

ratu. Iparraldearekin ditugun 
harremanei eutsi behar diegu, 
hor dagoelako gure etorkizuna.

Zeintzuk izan dira zuen lorpen 
handienak? 
Kudeaketa beste modu batera 
egin dugula. Selekzio, bidaia 
eta ekipazioetan milioi erdi 
euro joan badira, klubetako 
sustapenean, materialean eta 
emakume eta 16 urtetik behe-
rakoen alde beste 490.000 euro 
gastatu ditugu. Azken batean, 
milioi bi kontzeptuetan. Urte 
amaieran egiten dugun balan-
tze ekonomikoari jarraituz, hor 
ikusten da federatuetatik eta 
federazioetatik lortutako ba-
liabideekin, eta talde guztien 
inskripzioak %50 bultzatuta, 

“Gure plan 
estrategikoaren 
%90a baino 
gehiago osatu 
dugu”
Iñaki Laskurainek bi legegintzaldi bete ditu Euskal 
Errugbi Federazioko presidente karguan. Eibartarrak 
bigarrena amaitu aurretik laga du kargua, hurrengokoari 
lanak errazteko. Bulegoetan sartu aurretik jokalaria 
(hirugarren lerroko hegalekoa) eta entrenatzailea ere 
izan zen. 1984tik 1999ra arte jokatu zuen, Eibarren 
hasi, Atletico San Sebastianen jarraitu eta, ibilbide 
luzeena Getxon egin ondoren, Aviron Bayonnais-en 
amaitzeko. Hamar final jokatu zituen eta, seitik lau Kopa 
bereganatzeaz aparte, Ligako bi finaletako bat irabazi 
zuen. Autonomien arteko lau txapelketa irabazitakoa 
da Euskadirekin. Espainiako selekzioarekin, 23 urtetik 
azpikoekin sei partidu jokatu zituen, eta absolutoan 
1989tik 1998ra jardun zuen geratu barik. Europako 
selekzioarekin Uruguairi irabazi zion eta Euskariasekin 
jokatu zuen San Mamesen eta Anoetan. Mediterraneoko 
Jokoetan brontzezkoa eskuratzeaz gain, Getxorekin 
1991tik 1995era (lau denboraldi) Faduran jokatutako 
partidu guztiak irabazi zituen.

“Kudeaketan 
egin dugu lan  
gehien, lizentzia 
kopurua asko 
handituz”

<<<  IÑAKI LASKURAIN 
Euskal Errugbi Federazioko presidente-ohia  >>>
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zegoena ondo kudeatuz azke-
nean klubei eta federatuei zu-
zenean bueltatu zaiela. Gero, 
eskola-kirola eta kirol federa-
tua bilduta, mila kirolari gehia-
go ditugu: asko da, kontuan 
izanda gurean ematen den jaio-
tza kopuru urria eta dagoen 
kirol eskaintza zabala. Kiro-
laren Euskal Eskolak, gainera, 
eredugarritzat jo du jokalarien 
formaziorako gure plana.

Euskal errugbia bide sendo-
tik doa? Zelan ikusten duzu 
etorkizuna? 
Gu sartzerakoan emakumeen 
169 lizentzia bazeuden, orain 
325 ditugu. Teknifikazio pro-
grama eskaini genien eta, kirol 
olinpikoa bihurtu zela apro-
betxatuta, 7ko modalitateak 
beste proiekzio bat ematen 
dio gure kirolari, errazagoa 
bihurtuz eta estetikoki ere jo-
koa ulergarriagoa eginez. Dena 
dela, errugbia herri txikietan 
dago eta hor beste kirol mo-
dalitateekin lehiatu behar du: 
Getxon, esaterako, arraunak 
indar handia du; edo eskuba-
loiak Zarautzen. Kontuan izan 
behar dugu Madril eta Kata-
lunia gu baino gehiago direla. 
Horregatik, ezin dugu ahaz-
tu selekzioak Uruguai talde 
mundialistaren aurka neurke-
ta ofiziala jokatu ahal izateak 
duen garrantzia. Eta lortutako 
eskualde mailako akordioak, 

formazio arloan, Iparralde eta 
Bearn-ekin, eta Nafarroa eta 
Errioxarekin. Basque Rugby 
Challengea ere hor dago. Azke-
nean, selekzioa baino garran-
tzitsuagoak izan dira Bilbon 
jokatutako Challenge Cup eta 
Champions Cup-eko finaleta-
ko partiduak. Asteburu batean 
Bilbo errugbiz jantzi zen eta, 

garrantzitsuena, sarreren er-
dia baino gehiago Euskadin 
erosi ziren.

Euskal Ligari bide oparoa au-
rreikusten diozu?
Klub kopuru berarekin jarrai-
tuta ere, lizentziek gora egin 
dute. Dagoena sendotu egin 
beharko genuke, klub eta era-

gileekin instalazioak hobetu 
eta herrietan errugbia sustatu; 
horretarako, kirolak duen irudi 
ona lantzea dagokigu eta errug-
biaren balioak azpimarratu. Gu 
ez gaudelako zelaietan baka-
rrik, ingurunearen kontra ere 
bagabiltza. Betikoa: otarrean 
dagoen arrautzekin moldatu 
behar gara. Hemengo jaiotze 
kopuru murritzarekin eta ki-
rol federatuak duen indarrare-
kin, lana ez zaigu falta: foballa, 
arrauna, saskibaloia, eskuba-

“Hainbeste kirol 
modalitateren 
aurrean 
badugu lanean 
jarraitzeko 
beharra”

Laskurain geratu barik ibili da azken 
hamarkadotan errugbiaren alde 

lanean:  jokalari eta entrenatzaile 
bezala baita bulego-lanetan ere.
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loia... Kirol ikuskizunean gu ez 
gaude eta jabetu behar gara, 
behingoz, hain talde txikiekin 
ez dugula produkturik saltzeko. 
Arraunean, esaterako, lau-bost 
herri batuta lortu zuen Urdai-
baik traineru potentea. Iparral-
deko talde bat guregana etorri 
den moduan, Sara... hor sakon-
du behar dugu. Administra-
zioarekin, eskualdeka, Nafarroa 
eta Akitaniarekin, txapelketak 
antolatzeko eta jokatzeko or-
dua da.

Euskal selekzioak aurrerapau-
suak eman ditu? Nondik nora 
jo beharko luke? 
Sinbolikoak izan dira, batez ere; 
bakarrik sokatira modalitatean 
izan du jarraipena. Zeozer lor-
tzekotan, txapelketak amanko-
munak izan behar dira, jarrai-
pen gehiagorekin. Erakartzeko 
gaitasuna izan behar dugu eta 
eskuzabalak izan aldi berean: 
gu hara joan, eurak hona etorri. 
Identitate balioak erabili behar 
ditugu horrelakoetan, Biarritz 
Olimpique Pays Basquek egin 
zuen moduan 2000an edo Baio-
nak, nortasun jauzia emanez 
ikurriñarekin. Egongo dira mu-
gak, legalki zein administrati-
boki, baina gainditzeko daude; 
azken batean, administrazioak 
zein klubak pertsonak direlako, 
hortik harremanen garrantzia.

Eibarko taldeen bilakaera ze-
lan ikusten duzu? Mutilak larri 
dabiltza mailari eusteko, nes-
ken taldea gorenera igo da...
Sozialki gauzak asko aldatu ba-
dira ere, errugbia ez da horren 
ispilua izan. Eibarren egiten 
den lana eta ahalegina kontuan 
izanda ere, ezin gara horretan 
bakarrik geratu. Beharrezkoa-

goa dugu filosofia bat: errug-
bia orokorrean hartu eta zer 
egin erabaki. Joko Olinpikoe-
kin lizentziek goraka egin zu-
ten moduan, dei-efektu hori 
aprobetxatuz, konturatu behar 
gara aldi berean estatuko A eta 
B mailatan dauden 48 taldetik 
bakarrik sei direla 30.000 biz-
tanle baino gutxiago dituzten 
herrietakoak, guztiak hemen-
goak, Eibar tartean. Eta ins-
kripziorako bakarrik 12.000 

euro behar dituzunean, babes-
leak lortu behar dituzu derrigo-
rrez. Hortik Plan Estrategikoa-
ren beharra, aurrekontuaren 
%70 lehen taldeetara doanean.

Harrobia ere lantzen dihardu-
te eskola-kirolean. Errugbiak 
badu oihartzunik Eibarren? 
Kristoren lana egiten da, hori 
horrela da. Klubek, federazioek, 
hedabideek... orain dela 25 ur-
tekoarekin konparatuta ikara-

garria da: Miarritzen zein Baio-
nan, Donostian zein Bilbon, 
edonon. Eta umeekin bikoiztu 
egin da lana, baina gero fede-
ratuetan mozketa ematen da, 
ez goaz gorantza... ez garelako 
beharrezko.

Behin baino gehiagotan en-
tzun zaitugu esanez talde txi-
kiak batu eta indartsuago bat 
osatu beharko luketela. Hor 
hutsunea ikusten duzu? 
Errugbia Galesen eta Zeelan-
da Berrian bakarrik da kirol 
nagusia. Ez da ulertzeko kirol 
erraza, kontaktuzkoa gaine-
ra. Espainian lortutakoa ere, 
zeinen kontra izan da? Lehen 
parte hartzen ez zuen Errusia 
sartzen bada, edo Txina esatera-
ko, akabo... berehala gaindituko 
dizute zure txikitasunean. Ki-
rol guztietako kontua da, baina 
hemen gehiago nabaritzen dira 
hain txikia izatearen kalteak.

“Errugbiak 
dituen baloreak 
azaleratu eta 
horren alde 
sendo egin behar 
dugu lan”

“Sokatiratik 
kanpo euskal 
selekzioek 
sinbolikoki 
bakarrik egin 
dute aurrera”
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Udalak uztailerako kultur pro-
gramazioa prestatu du, herriko 
plaza ezberdinetan eskainiko 
dituzten jarduerekin. Egita-
raua datorren astean, uztaila-
ren 7an (martitzena) hasiko da, 
antzerkiarekin: 22:00etan Ei-
barko Bizikleta Plazan “Ram-
per” aurkeztuko du Cancami-
sa Teatrok. Imanol Ituiñoren 
testuari eta zuzendaritzari ja-
rraituta, Juan Paños aktoreak 
kontatuko digu Ramper paila-

zoaren bizitza. Hurrengo egu-
nean, eguaztenean, Amañako, 
Torrekuako parkean “Asterix 
eta edabe magikoaren errezeta” 
filma emango dute, 22.00etan 
hasita. Eta eguenean (hilak 9), 
22:00etatik aurrera, zuzeneko 
musika emanaldia eskainiko du 
Harira taldeak Untzagan. Eki-
taldi guztiak doan izango dira, 
baina aurretik gonbidapenak 
jaso beharko dira, Coliseoko 
leihatilan.

Uztailerako kultur programazioa 
prestatu du Udalak, kalean 
egingo diren jarduerekin

Nolakoa izaten dihardu kon-
tzertuetara itzultzea?
Oraindik lurra hartzen nago. Ez 
dago ezer argi. Espazio publikoa 
ez da nahieran erabiltzen laga 
kultur ekitaldiak antolatzeko 
orduan. Herri askotan ez da bai-
mendu espazio publikoa erabil-
tzea kontzertuak egiteko. Dena 
laga dute bertan behera sortzai-
leekin kontsulta egin barik.
Kultura da itxialdiko galtzaile 
nagusienetako bat?
Kulturaz gozatzea maite duenak 
ez du aukerarik eduki. Itxialdia-
rekin demaseko etena egon da. 
Sortzaile bakoitzak bere etxetik 
zerbait egin du, baina kulturak 
hartu-emanean bizi behar du, 
emaileak eta hartzaileak behar 
ditu. Itxialdiarekin bizi izan du-
guna oso potentea izan da eta 
artea demaseko tresna da guzti 
hori digeritzeko.

Formula berriak bilatzeko mo-
mentua da?
Itxialdian buelta asko eman 
dizkiot gai horri. Streaming-a, 
adibidez, kontzertuak eskain-
tzeko aukera bat izan da, bai-
na formatu horrek ez nau asko 
betetzen. Soinu eta irudi aldetik 
nahiko baldintza eskasak es-
kaintzen ditu. Geratzeko eto-
rri den gauza bat dela diote eta 
ikusi beharko da nolako onu-
rak ematen dituen. Streaming 
batek ez du inoiz ordezkatuko 
zuzeneko ikuskizun bat. Zuze-
neko esperientzia hori bat eta 
bakarra da, ezin da ordezkatu. 
Etxetik beste produktu batzuk 
sortu daitezke. Gure lanbideari 
duintasuna ematen eta ikusleei 
eta entzuleei ganorazko edukiak 
eskaintzen saiatu behar gara.
Nolako esperientzia da balkoi 
batetik kontzertua eskaintzea?

Gasteizen ‘Zaharraz harro’ jaiak 
ospatzen dira urtero eta Udalak 
kalean jotzeko eskakizun guztiei 
ezetz erantzun zigunez, balkoi 
batetik jotzea pentsatu genuen. 
Oso polita izan zen.
Nola bizi izan duzu itxialdia?
Fase ezberdinak pasatu ditut. 
Hasieran, nobedadea zenez, 
nahiko motibatuta ibili nintzen 
idazten, jotzen eta abar. Gero, 
beste fase batzuetan, ez naiz 
hain motibatuta egon. Gora-
beherak izan ditut. Ez dut kon-
finamenduaren abestirik egin. 
Gauzak sortu ditut, baina atzera 
begira sortzen dut, arnasa har-
tzeko beharra dudalako. Ondo 
egon da gauzak egiteko eta, era 
berean, ezer ez egiteko denbo-
ra edukitzea. Ezer ez egiteak 
osasuna ematen du, etengabe 
sortzen egoteak nigan ez du fun-
tzionatzen.

Itxialdiak eten egin du aben-
duan atera zenuen ‘Zilar prin-
tzak’ diskoaren bidea?
Bai. Norberak erabakitzen du 
zenbat luzatu nahi duen lan bat, 
baina bai, aurkezpenekin ja-
rraitzeko asmoa nuen eta errit-
moa galdu dut. Orain diskoaren 
bizitza luzatzen saiatuko naiz.
Kontzertu hauek modu bere-
zian planteatu dituzu?
Planteamendua ez da horren-
beste aldatu. Batzuk bakarka 
egingo ditut, gitarra akusti-
koarekin eta ahotsarekin; eta 
beste batzuk taldean. Bestetik, 
Joseba B. Lenoir, Julen Posti-
go eta hirurok bideoa graba-
tu dugu eta horrekin hainbat 
‘bolo’ egingo ditugu. Josebaren 
eta nire kantuak nahastuko di-
tugu, pianoa sartuko dugu, eta 
hori izango da berritasun han-
diena itzuleran.

“Streaming-ak ez du ordezkatuko 
zuzeneko ikuskizun bat”

MIREN NARBAIZA ’MICE’ • MUSIKARIA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Miren Narbaiza, MICE, berriz irten da plazara. Itxialdian ez da geldirik egon, baina 
entzuleekin izaten duen hartu-emanaren falta igarri du. Gasteizko ‘Zaharraz harro’ 
jaietan balkoi batetik kontzertua eskaini ondoren, hilaren 11n Gasteizko Baratza 
aretoan joko du eta 24an Bergarako Espoloian.
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Amañako Jai Batzordetik jaki-
narazi dutenez,  hainbat pro-
duktu biltzen dituen eta Aste 
Santurako iragarrita zegoen 
zozketaren emaitza datorren 
martitzenean, hilaren 7an, 
emango da ezagutzera: egun ho-
rretako ONCEren zozketan sa-
ritzen dutenaren azken lau zen-
bakiekin bat datorrenarentzat 
izango da sari hori. Bestalde, 
bi mountain bike eskuratzeko 
aukera ematen duten boletoak 
saltzen ari dira kalean, bakoitza 
bi zenbakirekin; zozketa horre-
tako zenbaki irabazleak uztai-
laren 28an eta 29an ONCEren 

zozketako azken lau zenbakie-
kin bat datozenak izango dira. 
Oparituko dituzten bizikletak, 
urtero bezala,  T. Etxebarria ka-
lean erakutsiko dituzte.

Amañako Jaietako zozketaren 
emaitza martitzenean jakingo da

Martxoaz geroztik ezer anto-
latzeko aukera barik egon den 
Arrate Kultur Elkarteak gogo-
tsu heldu dio bere ohiko mar-
txari. Batetik, Ikus-entzunezko 
Astearen baitan hainbat proiek-
zio egin dituzte, San Andres 
elizako klaustroan, eta, egita-
raua agurtzeko, atzo Kokein tal-
deak emanaldi akustikoa egin 
zuen. Horrekin batera, egoerak 
behartuta atzeratu behar izan 
zuten Eguen Zuri lehiaketako 
erakusketa eguaztenean zabal-
du zuten Topalekuan. Aratos-
teen inguruko argazki lehiake-
tarako 12 egilek bidalitako 33 
lan jaso dituzte aurtengo edi-
zioan  eta horietako batzuk sare 

sozialetan ikusteko aukera egon 
da, “egileen eskuzabaltasunari 
esker”. Orain, berriz, aukeratu-
tako 20 lan ipini dituzte ikus-
gai, bertatik bertara, uztailaren 
19ra arte martxan egongo den 
erakusketan. 

Edizio honetako egile eta lan 
saridunak hauek izan dira: Jose 
Luis Irigoien, “Eskuak” izene-
koarekin (1. saria), Pedro San 
Roman, “Momotxorros” lana-
rekin (2. saria) eta Fernando 
Retolaza Loidi, “Txano Gorritxu 
festara” izenburukoarekin (3. 
saria). Arrate Kultur Elkarte-
ko ordezkariek erakusketaren 
inaugurazioan bertan banatu 
zizkieten sariak.

Eguen Zuri argazki erakusketa 
zabaldu dute Topalekuan

Txonta auzokoek “Eibarjaia” 
izeneko pertsonaiarekin hasi 
zituzten aurtengo San Juan 
jaiak. La Plazoleta auzolagu-
nen elkartearen eskutik sor-
tutako pertsonaia horrek, 
jaiak iragartzearekin batera, 
COVID-19 birusaren eragina 
saihesteko neurriak hartzen ja-
rraitu beharra dagoela gogora-
razi nahi die auzokoei, “horrela 
jai zoriontsuak igaro ahal izate-

ko”. Koronabirusak eraginda-
ko konfinamendua pixka bat 
arintzeko asmoz, auzokideek 
Txonta Deskonfinamenduan 
izeneko ekimena ipini zuten 
martxan. Horren baitan, de-
seskalatzearen fase bakoitzean 
pertsonaia baten irudia ipini 
dute auzoan, bertan bizi dire-
nen artean osasuna babesteko 
neurriek duten garrantzia azpi-
marratzeko mezuak zabaltzeko.

Eibarjaiaren eskutik hasi ziren 
Sanjuanak ospatzen Txontan

Koronabirusaren eraginez en-
tseguak eta emanaldiak bertan 
behera laga eta gero, Usartza 
Txistulari Taldeak pandemia-
ren aurreko martxari heldu dio 
poliki-poliki. Konfinamendu 
garaian etxetik entseguak egi-
ten ibili eta gero, orain aste ba-
tzuk hasi ziren berriz ere entse-
gu presentzialak egiten Bittor 
Sarasketa kalean Udalak duen 
lokalean, Beistegi eraikinean. 

Euskal Jaiaren egitarauaren 
barruan auzorik auzo egin ziren 
kalejiretan parte hartzeaz gain, 
Sanjuanetan ere aritu dira, uda-
letxeko patioan San Juan Zor-
tzikoa eskaintzen, baita Kezka 
dantza taldeak Coliseoan egin-
dako emanaldian ere. Eta orain 
dela egun batzuk Legarren eta 
inguruan kalejiran ibili eta gero, 
aurreko domeka goizean behe 
aldeko kaleak alaitu zituzten.

Usartza Txistulari Taldekoek 
asteburuetako kalejiren ohiko 
martxari heldu diote berriro
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EIBAR KLISK BATEAN

Behin gora helduta, txikiena ere haundi. RAMON BEITIA
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DENBORAPASAK

Behin gora helduta, txikiena ere haundi. RAMON BEITIA
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ZERBITZUAK

• Benigno Fernandez Fernandez. 88 urte. 2020-7-1.
• Antonio Gonzalez Vazquez. 71 urte. 2020-7-1.
• Nati Moreno Leibar. 88 urte. 2020-7-1.

Hildakoak

• Mikel Rodriguez Ruiz. 2020-7-24.
• Ziad Er Raghay Driouich. 2020-7-25.

Jaiotakoak
BARIXAKUA 3

EGUNEZ | Morgado (San Agustin, 3)

ZAPATUA 4
EGUNEZ | Castaño (J. Etxeberria, 7)

DOMEKA 5
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4)

ASTELEHENA 6
EGUNEZ | Barandela (Z. Agirre, 4)

MARTITZENA 7
EGUNEZ | Lekunberri (Isasi, 31)

EGUAZTENA 8
EGUNEZ | Lafuente (Sostoatarren, 10)

EGUENA 9
EGUNEZ | Elortza (J. Gisasola, 18)

BARIXAKUA 10
EGUNEZ | Azkue (T. Etxebarria, 4) 

GAUEZ BETI, 2020an,  
Barandela (Ziriako Agirre, 4) 

SOS deiak  112
Pegora  010
Udaletxea  943 70 84 00
Portalea 943 70 84 39
Udaltzaingoa 943 20 15 25
Mankomunitatea 943 70 07 99
Debegesa  943 82 01 10
KIUB  943 20 38 43
Epaitegia  943 03 34 00
Iberdrola 900 17 11 71
Naturgas 902 12 34 56
DYA Larrialdiak 943 46 46 22
Gurutze Gorria 943 22 22 22
Eibar Ospitalea 943 03 29 00
Mendaro ospitala 943 03 28 00
Anbulategia 943 03 25 00
Torrekua  943 03 26 50
Errepideak 902 11 20 88
Ertzaintza  943 53 17 00
Eusko Tren  944 33 33 33
Lurraldebus  900 30 03 40
Pesa 900 12 14 00
Taxiak  943 20 30 71 / 943 20 13 25  
Andretxea 943 70 08 28
Alkohol. Anon. 629 14 18 74
Al-Anon/Alateen 650 26 59 63
Grupo Egun Bat  (Jokozale  
Anonimo eta Familiak) 699 37 75 20

Eguraldia (euskalmet.net)

Farmaziak

Telefono 
jakingarriak

ETXEKOEN
ZORION- 
AGURRAK 
bidaltzeko:

publizitatea@etakitto.eus

ESKELAK,  
URTEURRENAK

ESKERTZAK...
jartzeko:

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Barixakua 3

egunez Morgado (San Agustin, 3)

Zapatua 4

egunez Castaño (J. Etxeberria, 7)

Domeka 5

egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)

Astelehena 6

egunez Barandela (Z. Agirre, 4)

Martitzena 7

egunez Lekunberri (Isasi, 31)

Eguaztena 8

egunez Lafuente (Sostoatarren, 10)

Eguena 9

egunez Elortza (J. Gisasola, 18)

Barixakua 10

egunez Azkue (T. Etxebarria, 4)
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ZORION AGURRAK

Zure senide edo lagunen bat zoriontzeko aukera ezin hobea eskaintzen dizugu. Argazki 
arruntaren prezioa 4 eurokoa izango da; argazki bikoitzarena, 8 euro (bazkideentzat %20
ko deskontua). Argazkia eta testua eguaztena baino lehen egon beharko da ...eta kitto!-n. 
Zorion-agurrak etakitto.eus webgunean ere argitaratzeko aukera daukazue. 

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Euskara Elkartea

Izen-abizenak .......................................................................................................................................................Helbidea ............................................................................................................................  

Tfnoa / emaila...............................................................................................................................................................................................................NAN ...................................................................................  

Jaiotze data ............................................................................................................K/K zenbakia ................................................................................................................................................................  

Urkizu 11
943 20 09 18 - 943 20 67 76
elkartea@etakitto.eus

Zorionak, MIKEL!! 
Hillaren 7xan 10 urte 
beteko dozuz-eta, 
txapeldun!! Asko 
maite zaittuen 
famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, ANETTE, 
astelehenian 8 urte 
beteko dozuz-eta. 
Segi holako alai. 
Laztan haundi bat 
famelixa guztiaren 
partez.

Zorionak, NAIA (zapatuan, 11 urte) eta 
JON (domekan, 6 urte) beteko dozuez-eta. 
Patxo haundi bat famelixaren eta, batez be, 
lehengusuen partez. Jarraittu holan!

Zorionak, tia SILBIA eta LUKEN (datorren 
eguaztenian 5 urte)! Ondo-ondo ospatu 
urtebetetziak. Musu haundi bana.

Zorionak, IZARO eta IRATI, gaur urtiak betetzen 
dozuez-eta. Gure etxeko pinpiriñak zarie! 
Musuak etxekuen partez.

Bazkidetza edo ekarpenak egiteko

NORK EKARPENA ERRENTAN 
ITZULKETA

BENETAKO
KOSTUA

Umeak (16 urtetik 
beherakoak)

5 E 1,5 E 3,5 E 

Ikasle, langabetu, 
jubilatuak

15 E 4,5 E 11,5 E

Langileak 45 E 13,5 E 31,5 E

Beste ekarpen batzuk 160 E 45 E 115 E
* Urteko kopuruak dira

Zorion-agurrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurrez hartuko
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1149. zenbakia

MERKEKITTO

1. ETXEBIZITZA
1.2. Errentan
 • Etxea hartuko nuke alokairuan Eiba-
rren. Tel. 631-141454.

3. LOKALAK
3.1. Salgai
 • Garajea hartuko nuke Urki-Txaltxaze-
lai inguruan. Tel. 645-007388. Jasone.

 • Garaje itxia salgai Polonia Etxeberria 
kalean. Tel. 610-835256

4. LANA
4.1. Lan bila
 • Neska euskalduna eskaintzen da 
umeak zaintzeko. Haur Hezkuntza-
ko formakuntzarekin. Tel. 689-618820.

 • Neska euskalduna eskaintzen da uz-
tailean arratsaldez umeak zaintzeko. 
Tel. 688-628235.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko. Interna. Tel. 643-115699.

 • Emakumea eskaintzen da garbike-
tak egiteko eta nagusiak edo umeak 
zaintzeko. Externa. Tel. 632-820091.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Tel. 643-474612.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak edo umeak zain-
tzeko. Tel. 632-415374.

 • Emakumea eskaintzen da edozein 
lanetarako. Interna. Tel. 631-611201.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Baita gauez ere. Esperien-
tzia. Tel. 631-121148.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko. Interna. Tel. 632-486770.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeko lanak egiteko. 
Ordutegi malgua. Tel. 632-044001.

 • Mutila eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta mendian edo eraikuntzan 
lan egiteko. Tel. 662-415709.

 • Mutila eskaintzen da pintore lanak 
egiteko. Tel. 602-108724.

 • Neska eskaintzen da uztailean eta 
abuztuan umeak zaintzeko. 649-
025614.

 • Neska eskaintzen da nagusiak edo 
umeak zaintzeko eta garbiketak egi-
teko. Esperientzia. Tel. 632-776998.

 • Neska euskalduna eskaintzen da uz-
tailean umeak zaintzeko. Tel. 610-
395225.

 • Emakumea eskaintzen da garbiketak 
egiteko eta nagusiak zaintzeko. Ordu-
ka. Tel. 643-278344.

 • Neska euskalduna eskaintzen da irai-
letik aurrera umeak zaintzeko. Tel. 
665-733162.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Baita 

asteburuetan ere. Esperientzia eta 
erreferentziak. Tel. 602-800266.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Es-
perientzia. Tel. 634-437852.

 • Mutila eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko, mendian edo baserrian lan egi-
teko eta eraikuntzan jarduteko. Tel. 
602-188264.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta etxeak garbitzeko. Tel. 
631-470600.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Bai-
ta asteburuetan ere. Tel. 638-963048.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 
688-735551.

 • Neska eskaintzen da nagusiak edo 
umeak zaintzeko. Ordutegi malgua. 
Tel. 632-629130.

 • Neska eskaintzen da nagusiak edo 
umeak zaintzeko. Tel. 632-647267.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko edo paseatzeko. Tel. 629-
817299.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zaintzeko eta beste edozein laneta-
rako. Tel. 645-248040.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
edo umeak zaintzeko. Ordutegi mal-
gua. Tel. 602-552748.

 • Emakumea eskaintzen da lan egiteko.  
Tel. 612-476128.

 • Emakume euskalduna eskaintzen da 
asteburuetan nagusiak zaintzeko. Tel. 
669-243901.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 625-
287229.

 • Neska eskaintzen da nagusiak zain-
tzeko eta garbiketak egiteko. Tel. 635-
953329.

 • Neska euskalduna eskaintzen da ekai-
nean eta uztailean umeak zaintzeko. 
Tel. 688-666220.

 • Emakumea eskaintzen da nagusiak 
zainzteko eta garbiketak egiteko. Tel. 
642-604495.

 • Gizona eskaintzen da garbiketak egi-
teko, tailerrean jarduteko eta nagusiak 
zaintzeko. Tel. 678-375330.

 • Emakumea eskaintzen da umeak edo 
nagusiak zaintzeko. Ordutegi mal-
gua. Esperientzia eta ziurtagiriak. 
602-353585.

4.2. Langile bila
 • Astebururako zerbitzaria behar da 
mahaiak zerbitzeko. Esperientziare-
kin. Tel. 620-810120.

 • Emakumea behar da ume txikia zain-
tzeko irailetik aurrera. Baita gauez ere. 
Externa. Tel. 669-780187.

5. IRAKASKUNTZA
5.2. Eskaintzak
 • LH, DBH, Batxilergo eta selektibita-
terako klase partikularrak ematen 

dira. Aurrez-aurre zein on-line. Tel. 
678-937827 eta 943-584166.

 • Matematika, Fisika eta Kimika klase 
partikularrak ematen dira DBH, Ba-
txilergo eta Selektibitate prestakun-
tzako ikasleei. Antzeko ezaugarriko 4 
laguneko taldeak gehienez. Gainditu 
dutenen indize handia. Urte askotako 
esperientzia. Tel. 615-705945..

 • DBH, Batxilergo eta Unibertsitateko 
Matematikak, Fisika, Kimika, etab.-
eko klaseak ematen dira. Banakako 
klase egokituak edo 2-3 ikasleko tal-
dekoak. Goizez ikasteko aukera. Tel. 
677-592509. Alberto.

6. DENETARIK
6.1. Salgai
 • Denda-abanzea salgai. Camper mar-
kakoa. 75 euro. Tel. 695-708100.

Iragarki laburrak 688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Atal honetako iragarkiak doan dira, etxeen, lokalen, autoen eta irakaskuntzako eskaintzen kasuan izan ezik. Azken horietako PREZIOAK, 
beti ere 4 ASTERAKO, honakoak dira: Etxeak, lokalak eta garajeak: alokatu, 12 euro; saldu, 17 euro. Autoak eta irakaskuntzako eskaintzak: 
12 euro. Doako iragarkietan, 12 hitz onartuko dira gehienez. Iragarki guztiak etakitto.eus webgunean ere argitaratuko dira.

1. ETXEBIZITZA
1.1. Salgai
1.2. Errentan
1.3. Konpartitzeko
1.4. Etxe trukaketa

2. MOTORRA
2.1. Salgai

3. LOKALAK
3.1. Salgai
3.2. Errentan

4. LANA
4.1. Lan bila
4.2. Langile bila

5. IRAKASKUNTZA
5.1. Eskaerak
5.2. Eskaintzak

6. DENETARIK
6.1. Salgai
6.2. Eman
6.3. Galdu/Aurkitu
6.4. Bestelakoak

688 62 76 89
publizitatea@etakitto.eus

Iragarki laburrak ez ditugu bulegoan aurrez-aurre hartuko






